NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 30 JANUARI 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
[***], Peter VELLE (CD&V), Ulrike VANHESSCHE (sp.a) en Johan TANGHE (CD&V), schepenen;
Rita MEYNS (CD&V), OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen, buiten quorum;
Anthony DUMAREY (Open VLD), Roland BLOMME (Open VLD), [***], Isabelle CAPELLE (CD&V),
Gudrun DE VLAM (CD&V), Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD), Romina
VANHOOREN (Open VLD), Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), Annie COBBAERT (CD&V), JeanPierre VAN DIERENDONCK (CD&V), Freddy DECLERCK (N-VA), Marc GILLIAERT (N-VA), Anni
CHRISTIAEN (CD&V) en Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Myriam MAES (sp.a), schepen, en Jaak LINGIER (Open VLD), raadslid
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
De gemeenteraadsleden werden door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd bij gewone
brief. De oproeping werd overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet bezorgd op dinsdag
21 januari 2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
[Quorum bij aanvang: 19.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Naar aanleiding van de goedkeuring van de notulen herinnert raadslid Romina VANHOOREN
burgemeester Ignace DEREEPER aan zijn belofte om een kopie te bezorgen van de brieven aan en
van Infrax in verband met de Mandelwijk. Raadslid Freddy DECLERCK vraagt zich af op basis van
welk ontwerp de lokale adviesraden zich hebben beraden en uitgesproken over de
meerjarenplanning. De voorzitter verwijst de behandeling van deze vraag naar de vragenronde na
de reguliere zitting.]
De raad;
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180 en artikel 181;
na voorlezing van de notulen van de vorige openbare zitting van de gemeenteraad gehouden op 30
december 2013;
overwegende dat deze notulen ten minste acht dagen voor huidige zitting ter beschikking werden
gesteld van de gemeenteraadsleden;
overwegende dat geen opmerkingen worden gemaakt over de tekst van de notulen;
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in openbare vergadering;
besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 30 december 2013 zijn
goedgekeurd.
artikel 2: De goedgekeurde notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris
en zullen worden overgeschreven in het register van de beraadslagingen.

2. GOEDKEURING VAN DE MEERJARENPLANNEN VAN DE OUDENBURGSE
KERKFABRIEKEN VOOR DE PERIODE 2014-2019
[Raadslid Freddy DECLERCK verklaart onomwonden dat de leden van de N-VA-fractie de
meerjarenplannen niet zullen goedkeuren. De bijgevoegde strategische nota’s vindt hij maar pover
gestoffeerd (met uitzondering evenwel van Ettelgem). Hij meent voorts dat het bedrag dat voor de
komende zes jaren betaald moet worden (780.000 euro) absurd hoog is, in vergelijking met de
besparingen die werden doorgevoerd (o.a. de afschaffing van de tussenkomst in de kosten voor het
schoolzwemmen, voor 20.000 euro per jaar). Hij stelt voor om één kerk te sluiten en met de
opbrengst de andere kerkfabrieken te financieren. Raadslid Anthony DUMAREY sluit zich aan bij
het betoog van raadslid DECLERCK en voegt eraan toe dat er nog te weinig werk is gemaakt van
samenwerking en synergie. Burgemeester Ignace DEREEPER stelt dat de nota van de kerkfabriek
van Ettelgem grondiger gemotiveerd is aangezien zij (als enige) investeringen op het programma
staan heeft. Hij beklemtoont voorts dat de kerkfabrieken na het indienen van hun eerste plannen
een gezamenlijke budgettaire inspanning hebben geleverd van 25 %. Ook wordt volgens de
burgemeester wel degelijk werk gemaakt van gezamenlijke aankopen en van gedeeld gebruik van
materiaal, en wordt actief nagedacht over de mogelijke herbestemming van de kerkgebouwen.
Raadslid Stefaan REYNAERT wenst te weten hoever het staat met de (naar zijn zeggen, door
schepen Myriam MAES aangekondigde) sluiting van de kerk van Roksem en de (in de media
geannonceerde) herbestemming van de kerk van Ettelgem. De burgemeester ontkent dat ooit
sprake is geweest (in de gemeenteraad) van de sluiting van de kerk van Roksem, en herhaalt dat
het persbericht over de kerk van Ettelgem ongegrond was (en dat de bron van deze kwakkel niet
gekend is). Raadslid Marc GILLIAERT vraagt een verklaring voor de significante stijging van de
bijdrage voor de kerkfabriek van Westkerke van 16.000 euro (in 2014) naar 40.000 euro (in 2015).
De burgemeester legt uit dat dit het gevolg is van een verrekening in 2014 van overschotten uit
vorige jaren.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43 [en artikel 151, § 2, tweede lid,
2°];
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 9°;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44 (meerjarenplan), en artikel 52/1
(zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012);
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 14
december 2012);
gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
overwegende dat elke kerkraad, in principe binnen de zes maanden na de installatie van de
gemeenteraad na de gehele vernieuwing ervan, een meerjarenplan moet vaststellen dat de
financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes
jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de
gemeenteraad;
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dat de meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken moeten worden gecoördineerd door
het centraal kerkbestuur, en door dit bestuur gelijktijdig moeten worden ingediend bij de
gemeentelijke overheid, het erkend representatief orgaan (i.c. de bisschop van Brugge), en de
provinciegouverneur;
gelet op het voorafgaand onderhoud met het centraal kerkbestuur, dat plaatsvond op 18 juni 2013;
overwegende dat na het ontvangen van de eerste versie van de meerjarenplannen op 11 oktober
2013 (afgegeven op het stadhuis, met een begeleidende brief gedateerd op 9 oktober 2013,
geregistreerd op 14 oktober 2013) opnieuw met het centraal kerkbestuur werd overlegd;
dat op 4 december 2013 een akkoord werd bereikt over een afgeslankt meerjarenplan;
gelet op de ontvangst van de afgeslankte meerjarenplannen op 9 december 2013 (afgegeven op
het stadhuis, met een begeleidende brief gedateerd op 9 december 2013, geregistreerd op dezelfde
datum);
gelet op de gelijktijdige toezending aan het erkend representatief orgaan en de
provinciegouverneur, per post, zoals blijkt uit de aanhef de brief van 9 december 2013;
overwegende dat de meerjarenplannen onderworpen zijn aan het advies van het erkend
representatief orgaan en de goedkeuring van de gemeenteraad;
overwegende dat het erkend representatief orgaan beschikt over een termijn van 50 dagen, die
ingaat op de dag na het inkomen van de meerjarenplannen, om zijn advies te versturen naar de
gemeenteraad;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving het erkend representatief orgaan geacht wordt een
gunstig advies te hebben uitgebracht;
gelet op de mededeling bij brieven van 16 december 2013 (ontvangen op 18 december 2013) van
het gunstig advies verleend door het erkend representatief orgaan aan:
- het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Oudenburg (zoals
vastgesteld door de kerkraad op 5 december 2013),
- het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Eligius te Ettelgem (zoals vastgesteld door
de kerkraad op 6 december 2013);
- aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Michiel te Roksem (zoals vastgesteld
door de kerkraad op 5 december 2013), en
- aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Audomarus te Westkerke (zoals
vastgesteld door de kerkraad op 5 december 2013);
overwegende dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van 100 dagen, die ingaat op de dag
na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken
van de termijn van 50 dagen, om zich uit te spreken over de goedkeuring;
dat de gemeenteraad zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn (i.c. 28 maart 2014) dient
te versturen aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in
kwestie en aan het erkend representatief orgaan;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt zijn goedkeuring aan de
meerjarenplannen te hebben verleend;
overwegende dat de gemeente er toe gehouden is de verplichte kosten en uitgaven van de
kerkfabriek te dekken in geval van ontoereikende kosten en opbrengsten, door middel van toelagen;
gelet op de bijgevoegde beleids- en afsprakennota’s;
gelet op de voorliggende meerjarenplannen, met volgende geraamde exploitatietoelagen (zoals
opgenomen in de samenvattende overzichtstabel, versie 9 december 2013):
Onze-Lieve-Vrouw Oudenburg
Sint-Eligius Ettelgem
Sint-Michiel Roksem
Sint-Audomarus Westkerke

2014
36.874,54
31.458,68
8.202.35
16.040,25

2015
42.856,00
41.559,00
11.453,00
40.969,00

2016
43.288,00
41.979,00
11.666,00
39.515,00

2017
43.795,00
42.696,00
11.732,00
36.561,00

2018
44.264,00
43.054,00
11.948,00
36.731,00

2019
44.883,00
48.114,00
12.168,00
38.101,00

overwegende dat de vooropgestelde evolutie van de exploitatietoelage (de gemeentelijke bijdrage)
binnen de perken blijft van de budgettaire draagkracht van de stad;
gelet op de goedkeuring van de budgetten voor 2014 van de Oudenburgse kerkfabrieken, bij
beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013;
overwegende dat er overeenstemming bestaat tussen de goedgekeurde exploitatietoelagen voor
het boekjaar 2014 en de bedragen voorzien in de meerjarenplannen;
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op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun
DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 7 neen-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Herlinde DEVRIENDT, Romina
VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY), en dit voor elk van
de vier meerjarenplannen;
beslist:
artikel 1: De meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de periode 2014-2019, met
inbegrip van de berekening van de gemeentelijke exploitatietoelage voor de erin opgenomen
boekjaren en van de financiële afsprakennota, zijn goedgekeurd.
Het betreft de meerjarenplannen van volgende kerkfabrieken: (1) Onze-Lieve-Vrouw te Oudenburg
(DN 0908), (2) Sint-Eligius te Ettelgem (DN 0909), (3) Sint-Michiel te Roksem (DN 0910), en (4)
Sint-Audomarus te Westkerke (DN 0911).
artikel 2: Het bedrag van de vermoedelijke gemeentelijke exploitatietoelage zal per kerkfabriek en
per boekjaar voorzien worden in het exploitatiebudget, op algemene rekening 6494031.
Elke kerkfabriek wordt ter zake beschouwd als een afzonderlijk beleidsitem: Onze-Lieve-Vrouw
(0790.02), Sint-Eligius (0790.03), Sint-Michiel (0790.04) en Sint-Audomarus (0790.05).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal gedaan worden (voor het verstrijken van de
voorgeschreven termijn van 100 dagen, d.i. uiterlijk op 28 maart 2014) aan
- de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, p/a Burg 4, 8000 Brugge;
- het centraal kerkbestuur van Oudenburg, p/a Yvan JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460
Oudenburg;
- de betrokken kerkfabrieken: (1) Onze-Lieve-Vrouw, p/a Kristien TROUVÉ, Weststraat 14, 8460
Oudenburg, (2) Sint-Eligius, p/a Kurt ROOSE, Vijfwegstraat 8B, 8460 Oudenburg, (3) Sint-Michiel,
p/a Gilbert DEFOER, Brugsesteenweg 120, 8460 Oudenburg, en (4) Sint-Audomarus, p/a Georges
MERGAERT, Oude Brugseweg 26, 8460 Oudenburg;
- het erkend representatief orgaan, met name de bisschop van Brugge, p/a Heilige Geeststraat 4,
8000 Brugge.

3. BEKRACHTIGING VAN HET STREEKPACT 2013-2018 VOOR DE REGIO OOSTENDE
[Na een korte inleiding door burgemeester Ignace DEREEPER volgt een ruime toelichting door Ann
VANASSCHE, stafmedewerker van RESOC Oostende. Aansluitend kunnen vragen worden
gesteld. Op vraag van raadslid Stefaan REYNAERT verduidelijkt schepen van lokale economie
Johan TANGHE dat de promotie van het hinterland aan de kust (waarvoor een subsidiedossier
werd ingediend in het kader van het actieplan Ondernemingsvriendelijke gemeente van het
Agentschap Ondernemen) voor Oudenburg belangrijk is. Andere projecten zijn ook mogelijk maar er
werden nog geen concrete stappen ondernomen. Ann VANASSCHE stelt in dit verband dat het
streekpact een algemeen en flexibel kader vormt dat zal kunnen gebruikt worden telkens als een
opportuniteit zich voordoet. Raadslid Freddy DECLERCK vreest dat het zwaartepunt steeds bij de
stad Oostende zal liggen. Voorts kaart hij de problematiek van het tekort aan bedrijventerreinen
aan. Volgens Ann VANASSCHE moet een onderscheid gemaakt worden tussen de regionale
bedrijventerreinen (zoals Plassendale, waarvan er voldoende in de regio zijn) en lokale
ambachtelijke zones (zoals SteenGoed, waar er in elke gemeente nood aan is). Volgens de
burgemeester zijn de voorbereidingen en de onderhandelingen voor de opstart van een bijkomende
(kleinschalige) ambachtelijke zone volop bezig. Raadslid DECLERCK is ook benieuwd naar ../..
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de stand van zaken in het glastuinbouwdossier. De burgemeester legt uit dat de nominatieve
koppeling van het project aan de energielevering vanuit de bedrijven Electrawinds en Proviron
(zoals geformuleerd in de verordenende voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende) voor problemen zorgt, nu beide bedrijven hebben
afgehaakt om technische en bedrijfseconomische redenen. De tekst van het GRUP dient te worden
aangepast om het gebruik van warmte-krachtkoppelingsinstallaties binnen het gebied mogelijk te
maken. Raadslid Anthony DUMAREY vindt het positief dat in het nieuwe streekpact aandacht wordt
besteed aan het hinterland. In tegenstelling tot raadslid DECLERCK aanvaardt en erkent hij de
centrumrol van Oostende (onder meer inzake onderwijs- en opleidingsmogelijkheden op het vlak
van de groene en blauwe energie en zorg). Eveneens in tegenstelling tot raadslid DECLERCK is hij
van oordeel dat de nood aan ruimte voor en de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
voldoende aan bod komt. Voorts verwacht hij ook veel van de aangekondigde nauwere
samenwerking met Gistel, Ichtegem en Koekelare (GOIK). Tot slot wijst Ann VANASSCHE op het
belang van het burgemeestersoverleg, onder het voorzitterschap van Ignace DEREEPER, bij de
totstandkoming van het streekpact.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2 en artikel 42;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden
van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, inzonderheid artikel 18, artikel
19, artikel 21 en artikel 22;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2004 houdende toetreding tot het Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen vzw;
gelet op de oprichting van een regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC) voor het
arrondissement Oostende, omvattende de steden en gemeenten Bredene, De Haan, Gistel,
Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg, waarin naast de lokale besturen en de provincie
West-Vlaanderen ook volgende sociale partners vertegenwoordigd zijn: ACV,
ABVV, VOKA, UNIZO en Boerenbond;
overwegende dat door het RESOC een streekpact dient te worden opgemaakt bij de start van een
nieuwe ambtstermijn van provincie- en gemeenteraad;
dat het dient te voorzien in (1) een gemeenschappelijke probleemanalyse op het vlak van de
sociaal-economische ontwikkeling van de regio, waarin een bijzonder aandacht uitgaat naar de
kansengroepen op de arbeidsmarkt, (2) een langetermijnstrategie inzake de sociaal-economische
ontwikkeling van de regio, waarbij een evenwicht vooropstaat tussen economie en werkgelegenheid
en waarbij, in de gevallen dat zulks nuttig of nodig is voor de invulling van de streekontwikkeling op
economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid, aandacht uitgaat naar de aanpalende
beleidsdomeinen zoals daar zijn ruimtelijke ordening en mobiliteit, leefmilieu, welzijn en onderwijs,
(3) de verbintenissen van de stemgerechtigde leden, de [toegevoegde] leden (bedoeld in artikel 25,
§ 5 van het decreet van 7 mei 2004) en eventueel andere actoren met betrekking tot de uitvoering
van de strategieën, (4) de afspraken inzake de opvolgcriteria, en (5) de procedure die zal
gehanteerd worden [om] een zo ruim mogelijk draagvlak te creëren bij de lokale besturen;
overwegende dat - ten einde het draagvlak van het streekpact zo groot mogelijk te maken -het
decreet voorziet dat het streekpact, na te zijn vastgesteld door het RESOC, moet worden
bekrachtigd door de gemeenteraad en de provincieraad van de gemeenten en provincie op wiens
grondgebied het RESOC opereert;
overwegende dat binnen het werkgebied van RESOC Oostende met alle betrokken partners,
overheden en instellingen een gestructureerd overleg werd gevoerd over de sociaal-economische
ontwikkeling van de streek, en dat van daaruit een streekvisie en een –strategie werd gedistilleerd;
dat tijdens het Streekforum van 19 november 2012 de geformuleerde doelstellingen en uitdagingen
werden besproken, en prioriteiten werden gesteld;
overwegende dat dit uiteindelijk heeft geresulteerd in de opmaak van een streekpact inzake de
sociaal-economische streekontwikkeling van de regio;
gelet op de consensus en unanimiteit die werd bereikt tussen de betrokken partijen in de schoot van
RESOC Oostende;
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gelet inzonderheid op de goedkeuring van het ontwerp van streekpact door RESOC Oostende op
28 november 2013;
gelet op het voorliggende streekpact vastgesteld door RESOC Oostende voor de periode 20142018, onder de noemer SEA ECONOMY. Slimme, energieke, aantrekkelijke economie;
overwegende dat volgende (traditionele economische) basisdoelstellingen worden vooropgesteld: 1.
samenwerken voor meer economische dynamiek, 2. blijven inzetten op menselijk kapitaal, 3.
optimaal afgestemde infrastructuur;
dat volgende regiospecifieke doelstellingen worden geformuleerd: 4. een energieke economie, 5.
economie voor elke generatie, 6. een slimme en aantrekkelijke vrijetijdseconomie, en 7. balans
tussen hinterland en kustgemeenten;
dat ook een lijst opgesteld werd met 85 concrete doelstellingen;
dat tijdens het Streekforum van 19 december 2013 de prioritaire doelstellingen werden bepaald aan
de hand van een puntensysteem;
overwegende dat voorts een aantal concrete streekprojecten zullen worden opgezet, om de
markerende doelstellingen te realiseren, via samenwerking tussen diverse regionale partners;
gelet op het verzoek tot bekrachtiging door de gemeenteraad, bij brief van 8 januari 2014
(ontvangen op 13 januari 2014), uitgaande van de voorzitter van RESOC Oostende;
overwegende dat het pact grotendeels voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden;
gelet op de geformuleerde strategische doelstellingen;
overwegende dat de bekrachtiging van het streekpact de garantie biedt voor een blijvende stem van
de gemeente, ook in de concrete uitwerking ervan, zodat deze strategische doelstellingen ook ten
gunste van Oudenburg kunnen worden uitgewerkt;
overwegende dat het streekpact ook het kader zal vormen waartegenover toekomstige initiatieven
zullen worden afgewogen;
dat projectfinanciering via provinciale, Vlaamse of Europese middelen ten dele afhankelijk zal zijn
van de inpassing ervan binnen het streekpact;
dat de bekrachtiging ervan dus ook zicht biedt op potentiële projectfinanciering in de uitvoering
ervan;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare zitting;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
neemt kennis van en besluit:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het streekpact inzake de sociaal-economische
streekontwikkeling van de regio Oostende (omvattende de steden en gemeenten Bredene,
Middelkerke, De Haan, Ichtegem, Gistel, Oostende en Oudenburg), voor de periode 2013-2018,
vastgesteld door het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Oostende op 28
november 2013. Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het voormelde streekpact wordt
goedgekeurd en bekrachtigd.
artikel 2: De stad Oudenburg onderschrijft de in het streekpact geformuleerde doelstellingen en
verbindt zich ertoe de uitvoering ervan te ondersteunen en eventuele gemeentelijke engagementen
die hieruit voortvloeien te overwegen bij de opmaak (of aanpassing) van haar meerjarenplan en
budgetten.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing wordt gedaan aan RESOC Oostende, p/a
Ondernemerscentrum Oostende, Graaf de Smet de Nayerlaan 4, 8400 Oostende.

4. VASTSTELLING VAN HET PLANNENREGISTER
[Burgemeester Ignace DEREEPER stelt dat het om een nieuwe stap gaat op weg naar
gemeentelijke vergunningsautonomie. Raadslid Anthony DUMAREY hoopt dat de andere stappen
ook vlug zullen volgen. De burgemeester vraagt nog even geduld.]
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De gemeenteraad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (afgekort VCRO), inzonderheid op artikel 5.1.1 en
artikel 5.1.6 (verplichting en openbaarheid van het plannenregister), artikel 7.2.1 (ontvoogding) en
artikel 7.6.1 en 7.6.3. (procedure);
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere
regels voor de opmaak en actualisering van het plannenregister, laatst gewijzigd op 5 juni 2009;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden
tot toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste
vergunningenregister en het eerste plannenregister, laatst gewijzigd op 9 september 2011;
gelet op de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het plannenregister
(versie 2.0. van 15 maart 2011);
overwegende dat elke gemeente verplicht is om een plannenregister op te maken, te actualiseren,
ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren volgens de bepalingen van de VCRO;
dat het plannenregister moet bestaan uit drie gedeelten met onderlinge verwijzingen: een
planneninventaris, een plannencontourenbestand en lijst van de eigenlijke van kracht zijnde
plannen en verordeningen;
overwegende dat voor de opmaak van het eerste plannenregister een subsidie wordt toegekend;
dat de subsidie pas wordt toegekend en uitbetaald na conformverklaring;
dat deze subsidie 3.718,40 EUR bedraagt indien de planneninventaris en het contourenoverzicht
in digitale vorm, en de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen in digitaal
rasterformaat en gegeorefereerd, werden overgedragen;
overwegende dat het plannenregister werd opgemaakt overeenkomstig voormelde richtlijn, en
bestaat uit een contourenkaart (shapefile) met integratie van de planneninventaris (attributentabel
van de shapefile);
dat de dataset van het plannenregister voor een informele voorafgaandelijke controle werd
opgestuurd naar de provinciale afdeling van het Departement Ruimte Vlaanderen op 13 november
2013;
dat de aangepaste dataset ter controle werd opgestuurd naar de provinciale afdeling van het
Departement Ruimte Vlaanderen op 15 november 2013;
dat bij bericht van 27 november 2013 een positief advies werd gegeven, zodat het plannenregister
klaargemaakt kan worden voor conformverklaring;
dat het plannenregister eerst formeel moet worden vastgesteld door de gemeenteraad;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering,
na toelichting, bespreking en beraad,
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
neemt kennis van en besluit:
artikel 1: Het plannenregister van de stad Oudenburg, zoals het in digitale vorm werd opgemaakt,
wordt vastgesteld. Het register bevat volgende plannen en verordeningen:
aard van plannen en verordeningen
1. gewestelijke uitvoeringsplannen
1.1. afbakening regionaalstedelijk gebied Oostende (15 mei 2009)
2. gewestplannen en wijzigingen
2.1. Oostende-Middenkust (26 januari 1977)
2.2. Diksmuide-Torhout (5 februari 1979)
2.3. Oostende-Middenkust - gedeeltelijke wijziging (13 juli 2001)
3. bijzondere plannen van aanleg
3.1. Roksem – Hoge Dijken (11 oktober 1984)
3.2. Westkerke Centrum-Noord (17 januari 1989)
3.3. Industriezone Waerebrug (17 januari 1989)
3.4. nr. 2 Weststraat (11 januari 1990)
3.5. Wijk Sportcentrum (14 mei 1992)
3.6. Westkerke Centrum-Oost (7 juli 1992)

planidentificatienummer
02000_2.12_00146_00002
35014_2.22_00002_00001
35014_2.22_00002_00006
35014_2.22_00002_00004
35014_2.24_00701_00001
35014_2.24_00702_00001
35014_2.24_00703_00001
35014_2.24_00014_00001
35014_2.24_00007_00001
35014_2.24_00024_00001
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3.7. Westkerke Centrum-Zuid (20 juni 1994)
3.8. Roksem – Hoge Dijken (22 juni 1994)
3.9. De Witte Bergen (30 juni 1994)
3.10. Korte Vijfwegstraat art. 16-17 (24 oktober 1994)
3.11. Industriezone Waerebrug (26 september 1996)
3.12. Onze Lieve Vrouwkerk (16 oktober 2001)
3.13. Westkerke Centrum-Noord (11 april 2005)
3.14. BPA SteenGoed (23 januari 2007)
3.15. Onze Lieve Vrouwkerk (gedeeltelijke herziening) (13 februari 2007)
3.16. Zandvoordebrugstraat (9 juli 2007)
3.17. Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven (22 mei 2009)
4. stedenbouwkundige verordeningen
4.1. gewestelijke verordening van 8 juli 2005 inzake openluchtrecreatieve
verblijven en inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
4.2. provinciale stedenbouwkundige verordening van 23 juli 2008 inzake het
overwelven van baangrachten
4.3. gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 inzake
toegankelijkheid
4.4. gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater
5. algemene bouwverordeningen
5.1. algemene bouwverordening van 29 april 1997 inzake wegen voor
voetgangersverkeer

35014_2.24_00004_00001
35014_2.24_00005_00001
35014_2.24_00008_00001
35014_2.24_00006_00001
35014_2.24_00003_00001
35014_2.24_00020_00001
35014_2.24_00028_00001
35014_2.24_00026_00001
35014_2.24_00027_00001
35014_2.24_00025_00003
35014_2.24_00700_00001
02000_2.33_00002_00001
30000_2.33_00001_00001
02000_2.33_00003_00001
02000_2.33_00004_00001

02000_2.31_00001_00001

De dataset van het plannenregister bevat een contourenkaart (shapefile) met integratie van de
planinventaris (attributentabel van shapefile) en bevat volgende bestanden: plreg_35014.shp,
plreg_35014.dbf, plreg_35014.shx.
artikel 2: Met het oog op conformverklaring zal de dataset van het plannenregister per e-mail
worden opgestuurd naar de provinciale afdeling van het Departement Ruimte Vlaanderen (via
plannenregister.wvl@rwo.vlaanderen.be), samen met een ingescand afschrift van deze
gemeenteraadsbeslissing. De mail zal als onderwerp vermelden: PLREGOudenburg –
conformverklaring – GR dd 30/01/2014. De dataset van het plannenregister zal gezipt worden
opgestuurd. Het zip-bestand omvat zowel het geografisch bestand als het tekstbestand met extra
documentatie over de levering. Het bestand krijgt als naam: plreg_35014.zip. De plannen zelf
moeten niet worden opgestuurd.
artikel 3: Tezelfdertijd zal een afschrift van deze beslissing, samen met een kopie van de
verstuurde e-mail, bezorgd worden aan de planologische ambtenaar en aan de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar, p/a Ruimte Vlaanderen, Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert
I-laan 1.2 bus 91, 8200 Brugge. Dit zal gebeuren per aangetekende zending.
artikel 4: Er wordt akte van genomen dat de subsidie voor de opmaak van het eerste
plannenregister na de conformverklaring zonder verdere formaliteiten zal worden uitbetaald door
het Departement Ruimte Vlaanderen. De subsidie bedraagt 3.718,40 EUR.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal ook worden bezorgd aan de financieel beheerder,
ter informatie.
5. HERZIENING VAN HET GEMEENTELIJK ALGEMEEN NOOD- EN INTERVENTIEPLAN –
AANVAARDING
[De burgemeester geeft een korte toelichting. Het betreft een geactualiseerde en verfijnde versie
van het nood- en interventieplan uit 2009. Hij hoopt evenwel dat het nooit gebruikt zal moeten
worden. Raadslid Freddy DECLERCK vraagt of het plan op de website geplaatst zal worden. De
burgemeester stelt dat dit niet het geval zal zijn. Het gaat om een intern werkmiddel waar de burger
geen boodschap aan heeft. Het document kan wel steeds worden ingekeken.]
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De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42 en artikel 64;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 135, § 2;
gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, in het bijzonder artikel
2ter dat bepaalt dat in elke gemeente de burgemeester een algemeen rampenplan voor
hulpverlening opstelt dat de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bevat in
geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen;
dat het gemeentelijk rampenplan door de gemeenteraad dient te worden aanvaard en nadien ter
goedkeuring aan de provinciegouverneur dient te worden voorgelegd;
gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 van de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, betreffende de nood- en
interventieplannen;
gelet op het huidige gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan, zoals aanvaard bij
gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2009, en goedgekeurd bij beslissing van de gouverneur van
24 maart 2009;
gelet op de beslissingen van de burgemeester van 19 november 2007, 21 december 2007, 27
december 2010 en 12 september 2013 houdende de samenstelling van de gemeentelijke
veiligheidscel;
gelet op de taken van de gemeentelijke veiligheidscel;
gelet op de actualisering van het bestaande algemeen nood- en interventieplan door de
gemeentelijke veiligheidscel;
gelet op de doorgevoerde aanpassingen;
gelet op de voorliggende herziene versie van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan
(versie 2.0), zoals vastgesteld door de gemeentelijke veiligheidscel op 28 november 2013;
op voorstel van de burgemeester;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het herziene gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (versie 2.0), zoals
opgemaakt onder redactie van de gemeentelijke veiligheidscel op 28 november 2013, wordt
aanvaard.
artikel 2: Het herziene gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan zal onverwijld ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciegouverneur. De toezending aan de
provinciegouverneur zal gebeuren per aangetekende zending, p/a Federale Dienst Openbare
Hulpverlening, Civiele Veiligheid, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge.
artikel 3: Tot aan de goedkeuring door de provinciegouverneur van het herziene gemeentelijk
algemeen nood- en interventieplan blijft het huidige gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan
van toepassing.
artikel 4: Na goedkeuring door de provinciegouverneur zal het herziene gemeentelijk algemeen
nood- en interventieplan worden bezorgd aan alle betrokken overheden en diensten, organismen en
inrichtingen.
Deze bestemmelingen dienen elke wijziging aan de over hen vernoemde gegevens onmiddellijk aan
de burgemeester mede te delen.
artikel 5: Elke nieuwe aanpassing of wijziging van het gemeentelijk algemeen nood- en
interventieplan die verder gaat dan een loutere actualisering van feitelijke gegevens zal eveneens
ter aanvaarding worden voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens ook ter goedkeuring
worden overgemaakt aan de gouverneur.
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6. VARIA
Na behandeling van de geagendeerde punten worden nog een aantal mondelinge vragen gesteld
(die vooraf waren aangekondigd). Wat hier volgt is een summiere samenvatting van de vraagstelling
en de verstrekte antwoorden.
A. Vraagstelling door raadslid Freddy DECLERCK (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 26 januari 2014.
1. Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2013 werd een
standplaats op de markt toegekend, buiten de wekelijkse marktdag, aan een niet-Oudenburgse
firma, waarvoor slechts 8 euro (per dag) betaald moet worden. Raadslid DECLERCK is van oordeel
dat de plaatselijke handelaars hierdoor geschaad worden. Schepen van lokale economie Johan
TANGHE antwoordt dat dit slechts zelden gebeurt, maar dat dit wel bijdraagt tot een ruimer aanbod
van producten (waar de burger kan van genieten).
2. Raadslid DECLERCK treedt vervolgens op als spreekbuis van een ‘bewust betrokken inwoner’
die wenst te vernemen ‘waarom de inwoners van Oudenburg zwaarder belast worden dan de
inwoners in de nabij gelegen sociaal economisch vergelijkbare gemeenten’. In afwezigheid van de
schepen van financiën wordt gerepliceerd door de burgemeester. Hij is verwonderd dat het raadslid
de vraagstelling van een anonieme briefschrijver vertolkt, die bovendien met de oppositie de draak
steekt. Niettegenstaande nooit op naamloze brieven wordt geantwoord wenst hij toch summier te
reageren. De burgemeester stelt vast dat de aangehaalde cijfers ondertussen voorbijgestreefd zijn,
dat voortdurend appels met peren worden vergeleken, dat de briefschrijver soms moet vaststellen
dat Oudenburg op bepaalde punten niet slecht scoort, en dat de briefschrijver zich nogal hautain
opstelt, maar zelf geen oplossing aanreikt. Hij besluit met te stellen dat elke gemeente anders is,
en dus ook op een eigen manier zoekt naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, in functie
van de vooropgestelde doelstellingen. Raadslid DECLERCK stelt dat hij ruimere opzoekingen heeft
gedaan die de bevindingen van de briefschrijver bevestigen. De enige uitweg is volgens hem een
doorgedreven daling van de werkingskosten. De burgemeester is benieuwd naar de concrete
voorstellen van het raadslid.
B. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 26 januari 2014.
Wat de vermeende inbrakengolf betreft stelt de burgemeester dat er in 2014 officieel nog geen
inbraken zijn gebeurd. Er waren wel een paar incidenten doch die werden verkeerdelijk als poging
tot inbraak gekwalificeerd. Ook al blijft Oudenburg voorlopig gespaard van inbraken (in
tegenstelling tot 2012), toch blijft de veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Hij illustreert dit met
het feit dat de lokale politie op dat eigenste moment een preventieve actie aan het voeren is. De
burgemeester zal aan het raadslid een overzicht bezorgen van de objectieve inbraakaantallen, van
de genomen maatregelen en van de gedane bevindingen.
Tijdens de uiteenzetting komt ook de heroprichting van het buurtinformatienetwerk (BIN) ter sprake.
Raadslid Marc GILLIAERT vindt dit positief en roept iedereen op om daar lid van te worden. Op
vraag van raadslid Stefaan REYNAERT geeft gemeenteraadslid en BIN-subcoördinator Gudrun DE
VLAM een korte toelichting bij het vernieuwde concept. Er werd gekozen voor een communicatie via
e-mail omdat dit zorgt voor een vlugge deling van de info en omdat dit geen extra kosten met zich
mee brengt. Het is de bedoeling om enerzijds het veiligheidsgevoel te versterken en om anderzijds
ook de alertheid te stimuleren. De correctheid van de meldingen wordt vooraf door de politie
nagezien.
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C. Vraagstelling door raadslid Anthony DUMAREY (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld via
elektronisch bericht op 28 januari 2014.
Het raadslid vraagt naar een reactie van de burgemeester op de resultaten van de enquête die
recent in Het Nieuwsblad verscheen (Gemeenterapport). Ook wenst hij te weten welke initiatieven
er zullen genomen worden om de pijnpunten (de buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking
enerzijds, en het onderhoud van wegen en voetpaden anderzijds) aan te pakken. De burgemeester
trekt de betrouwbaarheid van de enquête in twijfel en wenst hier dan ook niet verder op in te gaan.
De ware beoordeling van het beleid zal volgens hem plaatshebben in 2018. Het raadslid betreurt de
houding van de burgemeester.
Volgens schepen Johan TANGHE, bevoegd voor kinderopvang, is de negatieve score inzake
buitenschoolse opvang in tegenspraak met de algehele tevredenheid die tot uiting komt in de
tweejaarlijkse bevraging van de gebruikers. Volgens raadslid DUMAREY bewijst de uitslag van de
enquête dat de bevolking nog meer inspanningen verwacht op dat vlak.
D. Vraagstelling door raadslid Stefaan REYNAERT (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld via
elektronisch bericht op 28 januari 2014.
1. Het raadslid is benieuwd naar de stand van zaken in de patstelling tussen het OCMW en de stad
inzake de gemeentelijke bijdrage, en naar het standpunt van elk der partijen in deze zaak. OCMWvoorzitter Rita MEYNS deelt mee dat het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 door het
OCMW werden goedgekeurd op 30 december 2013, en dat nu wordt afgewacht. De burgemeester
(die antwoordt in de plaats van de afwezige schepen van financiën) stelt dat gezocht wordt naar een
eerbare oplossing.
2. Het raadslid vraagt ook een verduidelijking van het standpunt van de burgemeester inzake de
brandweerhervorming (waarover hij aan de minister van Binnenlandse Zaken een brief stuurde) en
van zijn uitlatingen over de dienstverlening door de lokale politie. De burgemeester klaagt vooral
het feit aan dat de niet-beschermde gemeenten (dit zijn gemeenten zonder een eigen
brandweerkorps) in de zone waarin Oudenburg verzeild is geraakt mee moeten betalen voor
manschappen en materiaal, die enkel nodig zijn in dichtbevolkte en drukbezochte steden en
gemeenten, met veel hoogbouw, zonder dat dit de dienstverlening kan verbeteren. Bovendien
worden de mankrachten en de middelen soms oneigenlijk gebruikt. Ook dreigen we te zullen
opgezadeld worden met een te veel aan officieren (net zoals na de politiehervorming). De factuur
voor Oudenburg zal hierdoor minstens verviervoudigen, zo stelt de burgemeester. Het is in
dezelfde zin dat zijn uitspraak over de lokale politie geïnterpreteerd moet worden: ook al is de
kostprijs drie maal hoger dan voor de hervorming, toch is de dienstverlening niet in dezelfde mate
verhoogd, laat staan verbeterd. Wel is hij uiterst tevreden over de wijkpolitie (en dit blijkt ook bij de
andere raadsleden zo te zijn). De burgemeester zal aan de vraagsteller een kopie van zijn brief
bezorgen.
3. Ook aan de CEO van bpost stuurde de burgemeester een boze brief, met name over het
gevaarlijke rijgedrag van bepaalde postbodes. Volgens de minister van Overheidsbedrijven, zo stelt
het raadslid, moeten de postbodes het verkeersreglement volgen. Voor eventuele overtredingen
worden zij persoonlijk verantwoordelijk geacht, en ze kunnen hiervoor ook gesanctioneerd worden.
De burgemeester verklaart dat hij al een brief heeft teruggekregen, met een gelijkluidend standpunt.
Ook op het terrein is trouwens al een verbetering merkbaar.
4. Wat het aantal inbraken en diefstallen op het Oudenburgse containerpark betreft deelt schepen
van milieu Ulrike VANHESSCHE mee dat er in de afgelopen tien jaar slechts twee voorvallen
geregistreerd werden. Op het park wordt hierop toegezien door de parkwachters. Buiten de
openingsuren speelt vooral de sociale controle een belangrijke rol (want het park is goed verlicht en
gelegen naast een woonwijk en in de buurt van het sportcentrum) . Voorlopig is een betere
beveiliging dan ook niet nodig. De cijfergegevens over de verschillende fracties werden
opgevraagd maar zijn nog niet binnen. Van zodra alles beschikbaar is zal het raadslid dit
ontvangen.
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E. Vraagstelling door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld
via elektronisch bericht op 27 januari 2014.
1. Wat de timing van de bouw van het nieuwe jeugdcomplex betreft antwoordt schepen van
kinderopvang Johan TANGHE dat dit jaar het voorbereidende studiewerk zal worden gedaan. De
aanbesteding en de start van de bouwwerken zijn gepland voor 2015. In 2017 zou de verhuis
moeten kunnen plaatsvinden. Wat de inhoud van het project betreft vertelt de schepen dat er 100
plaatsen zouden worden voorzien. Het gebouw moet ook dienstig zijn voor de speelpleinwerking,
en moet daarnaast ook een extra mogelijkheid bieden om bepaalde sporten te kunnen beoefenen.
2. Wat de nieuwe dorpskern van Roksem betreft legt de burgemeester uit dat er inderdaad plannen
bestaan om daar een verkaveling te realiseren, wat tot een uitbreiding van de bestaande dorpskern
zou leiden. Het gaat evenwel niet om een project van de stad, maar om een privaat initiatief. De
infrastructuurkosten vallen trouwens steeds ten laste van de verkavelaar. Het is dus niet meer dan
normaal dat hierover niets terug te vinden is in het meerjarenplan.
3. Wat de snelheidsovertredingen in de Goedeboterstraat betreft antwoordt de burgemeester dat dit
nog niet door metingen werd bevestigd. Om het oneigenlijk gebruik van de straat tegen te gaan
werden een aantal transportfirma’s aangesproken die de straat als sluipweg gebruikten, en met
resultaat. Er zijn ook plannen om in de straat een ontradingseffect te creëren; het is immers niet de
bedoeling om hier een tweevaksbaan te creëren. Om de straat ten gronde aan te pakken zal
evenwel gewacht worden tot het kruispunt met de Keiweg is afgewerkt, en het op stapel staande
Aquafinproject (dossier pompstation Westkerksestraat) is voltooid. De burgemeester wil nutteloze
kosten te allen tijde vermijden.
4. Over de legkippensubsidie kan schepen van milieu Ulrike VANHESSCHE vertellen dat er 67
gezinnen in 2013 een aanvraag hebben ingediend. Het gaat over een totaal bedrag van 740 euro.
Zij bevestigt dat de subsidie behouden blijft (onder het gelijkblijvend beleid) en vervat zit in de
voorzieningen op het vlak van vermindering van milieuverontreiniging (beleidsitem 0329). De
schepen geeft vervolgens een beschrijving van het administratieve proces voor de behandeling van
de aanvragen. De behandelingstijd bedraagt ongeveer 9 minuten per dossier (vanaf het
binnenkomen tot en met de uitbetaling). Naast de tijdsbesteding vormen de portokosten de
belangrijkste administratieve kost. Raadslid VANHOOREN stelt voor om deze subsidie te
schrappen om zo te besparen op de werkingskosten.

B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur.]
Namens de raad
De secretaris

De voorzitter

