NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
Myriam MAES (sp.a), 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: 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
11 februari 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
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1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Tijdens de bespreking van agendapunt 1 komt raadslid Stefanie VAN EEGHEM de zaal
binnen en sluit ze aan bij de vergadering. Nieuw quorum: 20.]
[Naar aanleiding van de goedkeuring van de notulen herinnert raadslid Romina VANHOOREN
burgemeester Ignace DEREEPER nogmaals aan zijn belofte om een kopie te bezorgen van de
brieven aan en van Infrax in verband met de Mandelwijk. Ook raadslid Stefaan REYNAERT vraagt
of de burgemeester niet zal vergeten om hem een kopie te bezorgen van zijn brieven aan de
minister van Binnenlandse Zaken en aan de CEO van bpost, zoals beloofd tijdens de vorige
gemeenteraad. De burgemeester stelt beide raadsleden gerust…]
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
januari 2014;
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;
in openbare vergadering;
besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2014 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 BEGROTING 2014 VAN DE VZW SPORT EN RECREATIE
OUDENBURG
[Schepen van sport Ulrike VANHESSCHE geeft een korte toelichting bij de begrotingscijfers.
Raadslid Anthony DUMAREY vindt de formule met een vaste huurprijs beter dan het werken op
commissie omdat dit het initiatief van de uitbater zal stimuleren. Er moet volgens hem ook blijvend
werk worden gemaakt van een degelijk onderhoud en de nodige vernieuwing. De begroting lijkt
hem voldoende realistisch.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43 en artikel 160, § 2;
gelet op de statuten van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg, opgemaakt op 16 mei 1992,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1992, laatst gewijzigd bij
beslissing van de algemene vergadering van 22 november 2004, inzonderheid artikel 8, eerste en
tweede lid (nieuw);
gelet op de uitbatingsovereenkomst tussen de stad Oudenburg en de vzw Sport en Recreatie
Oudenburg, goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 1994, inzonderheid
artikel 17 en artikel 18;
overwegende dat de stad Oudenburg ertoe gehouden is het gebeurlijk deficit in de begroting van de
vzw te dekken en de begroting in evenwicht te brengen, door de toekenning van een bijzondere
subsidie;
gelet op de voorliggende begroting van de vzw voor het werkingsjaar 2014, zoals medegedeeld bij
brief van 5 februari 2014 (ontvangen en geregistreerd op 6 februari 2014);
gelet op de goedkeuring van de begroting van de vzw voor het werkingsjaar 2014, door de
algemene vergadering van de vzw, op 4 februari 2014;
overwegende dat de exploitatieontvangsten van de vzw voor 2014 geraamd worden op 23.820,00
EUR;
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dat de exploitatieuitgaven van de vzw voor 2014 geraamd worden op 61.575,00 EUR;
dat het geraamde exploitatietekort van de vzw voor 2014 37.755,00 EUR bedraagt;
overwegende dat de uitgaven inzake leningslasten voor 2014 geraamd worden op 5.369,01 EUR;
dat het totale geraamde werkingstekort van de vzw voor 2014 aldus 43.124,01 EUR bedraagt;
overwegende dat het tekort genoegzaam verantwoord wordt;
overwegende dat de vzw geen slecht beheer verweten kan worden;
overwegende dat de vzw voor 2014 niet voorziet in bijzondere investeringen;
gelet op de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013;
gelet op het verplicht voorafgaand visum van de financieel beheerder, verleend op 7 februari 2014;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De begroting van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg,
voor het werkingsjaar 2014 is goedgekeurd.
artikel 2: De toelage van de stad wordt begroot op 43.124,01 EUR. De nodige kredieten zijn
voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, in het exploitatiebudget, op
algemene rekening 6494081.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de vzw Sport en Recreatie
Oudenburg, p/a Bekestraat 16, 8460 Oudenburg.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt ook bezorgd aan de financieel beheerder.

3. GOEDKEURING VAN HET PROGRAMMA EN DE BEGROTING VOOR HET WERKJAAR
2014-2015 VAN INTERLOKALE VERENIGING WOONPUNT
[Gemeenteraadslid Isabelle CAPELLE, tevens ondervoorzitter van Woonpunt, schetst het ruimer
kader waarin het programma en het budget gezien moeten worden.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet , in het bijzonder artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
gelet op de oprichting van de interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Woonpunt, door
de gemeenten Gistel, Ichtegem en Oudenburg, overeenkomstig de overeenkomst met statutaire
draagkracht, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2009;
gelet op voormelde overeenkomst met statutaire draagkracht, zoals aangepast ingevolgde de
principiële beslissing van het beheerscomité van 9 oktober 2013, en goedgekeurd door alle
betrokken gemeentebesturen, inzonderheid artikel 3 en artikel 4;
gelet op de goedkeuring van de verlenging van het project Wonen in Gistel, Ichtegem en
Oudenburg, en de medegaande verbintenis tot medefinanciering, bij gemeenteraadsbeslissing van
4 juli 2012;
overwegende dat de deelnemende gemeenten dienen bij te dragen in de werkingskosten (met
inbegrip van de loonkosten) en de investeringskosten van de interlokale vereniging;
dat het programma en de begroting van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring moet
worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
dat de financiële inbreng van de stad Oudenburg in de werkingskosten vastgesteld werd op 26%;
dat de deelnemende gemeenten jaarlijks in het budget de nodige kredieten dienen te voorzien om
hun bijdrage te kunnen voldoen;
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gelet op het budget van de interlokale vereniging Woonpunt voor het vijfde werkjaar (1 februari 2014
– 31 januari 2015), zoals goedgekeurd door het beheerscomité op 9 oktober 2013, en medegedeeld
bij elektronisch bericht van 24 december 2013;
gelet op het programma van de interlokale vereniging Woonpunt voor het vijfde werkjaar, zoals
goedgekeurd door het beheerscomité op 22 januari 2014, en medegedeeld bij elektronisch bericht
van 10 februari 2014;
overwegende dat het aandeel van de stad Oudenburg in de werkingskosten voor het vijfde werkjaar
van de vereniging 28.177,44 EUR bedraagt;
dat hieraan deels voldaan wordt door de inzet van een personeelslid (begroot op 14.342,73 EUR);
dat aanvullend dient te worden voorzien in een financiële bijdrage van 13.834,71 EUR;
overwegende dat de interlokale vereniging geen slecht beheer kan worden verweten;
gelet op de goedkeuring van het budget van de stad Oudenburg voor het boekjaar 2014, bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013;
overwegende dat de nodige kredieten voor de financiële gemeentelijke bijdrage voorzien zijn in de
financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, in het exploitatiebudget, op algemene
rekening 649 1 000 (beleidsitem 0630);
gelet op het visum van de financieel beheerder, verleend op 7 februari 2014;
gelet op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties inzake wonen, zoals opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019 van de stad Oudenburg, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
30 december 2013, inzonderheid beleidsdoelstelling BD-21 (Het streven naar een gedifferentieerd
en betaalbaar woonaanbod) en beleidsdoelstelling BD-22 (Het bewerkstelligen van kwaliteitsvol en
energiezuinig patrimonium);
overwegende dat het voorliggende jaarprogramma van Woonpunt bijdraagt tot de verwezenlijking
van voormelde doelstellingen, actieplannen en acties;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het jaarprogramma en de bijhorende begroting van de interlokale vereniging Woonpunt
voor het werkjaar 2014-2015 worden goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen gemaakt.
artikel 2: De nodige kredieten voor de betaling van de financiële gemeentelijke bijdrage, begroot op
13.834,71 EUR, zijn voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, in het
exploitatiebudget, op algemene rekening 649 1 000 (beleidsitem 0630).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing wordt gedaan aan het beheerscomité van Woonpunt iv,
p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

4.1. BESPREKING VAN HET OCMW-MEERJARENPLAN VOOR DE PERIODE 2014-2019 EN
VAN EEN ALTERNATIEF VOORSTEL DOOR DE STAD
[Tijdens de bespreking van agendapunt 4.1. verlaat raadslid Anni CHRISTIAEN de zaal.
Nieuw quorum: 19. Zij neemt niet deel aan de stemming.]
[OCMW-voorzitter Rita MEYNS geeft een ruime toelichting bij het meerjarenplan. Ze wijst op de
moeilijke omstandigheden waarin het plan moest worden opgemaakt: met name de opstart van de
(nieuwe) beleids- en beheerscyclus en de smalle financiële ruimte. In de rand wordt ook verwezen
naar een aantal financiële risico’s (zoals de inflatie en de pensioenlast).De OCMW-voorzitter belicht
voorts de inspanningen die werden geleverd om te besparen en om nieuwe inkomsten te
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genereren. Zo zal de dagprijs voor het nieuwe woonzorgcentrum opgetrokken worden tot 51 euro
(voor Oudenburgnaars) en 54 euro (voor niet-Oudenburgnaars), en worden de prijzen voor de
warme maaltijden verhoogd met 1,50 euro. Ook de tarieven voor de poetshulp worden aangepast.
Daarnaast werden een aantal subsidies afgeschaft en worden de buitenhuisactiviteiten afgeslankt.
Er komen geen bijkomende aanwervingen meer, en in de poetsdienst zullen de personeelsleden die
met pensioen gaan niet meer worden vervangen. Op de gewone werkingskosten werd 52.000 euro
gespaard.
De volledige meeropbrengst van de hogere dagprijs (geraamd op 360.545 EUR per jaar) zal echter
pas na 4 jaar volledig gerealiseerd kunnen worden (en dit omwille van de gefaseerde
overgangsregeling voor de huidige bewoners). De hogere dagprijs zal vermoedelijk echter ook tot
meer financiële tussenkomst leiden (extra sociale hulp).
De gevraagde bijdrage in de werkingskosten van 1.245.000 euro (jaarlijks te verhogen met 2%) is
volgens haar de uiterste limiet. Minder is volgens haar niet realistisch.
Wat de investeringen betreft stelt de OCMW-voorzitter dat het oude Riethove (groot en leeg) en
Huize Vanderheyde (oud) zeer kostelijk zijn om te onderhouden (133.000 euro op jaarbasis). Ook
zal een nieuwbouw vermoedelijk goedkoper zijn dan een verbouwing, en bovendien ook efficiënter,
functioneler en esthetischer. Zij schat de nieuwbouwkost op 1.700.000 euro, waarvan 1 miljoen
geleend zou moeten worden en de rest met eigen middelen en VIPA-subsidies gefinancierd zou
worden. De leningslasten zouden 78.000 euro per jaar bedragen. Er wordt geopteerd voor de
bouw onder de noemer van een lokaal dienstencentrum (LDC), omdat daarvoor nog VIPA-middelen
voorzien zijn. Wat de exploitatie van het centrum betreft wordt geopteerd voor een ‘feitelijk’ LDC,
gebaseerd op de bestaande toestand, zonder meerkosten. Het LDC zou ook fungeren als onthaal
(loket) van het Sociaal Huis.
Beleidsmatig zou werk worden gemaakt van een effectief ouderenbeleid, met bijzondere aandacht
voor de 80-plussers. Er wordt voorzien in de oprichting van een gemeentelijke seniorenraad en van
een boodschappendienst (die zou draaien op vrijwilligers).
Raadslid Freddy DECLERCK is van oordeel dat de nieuwe dagprijs te hoog is voor een modaal
pensioen. Hij vraagt zich af of dit wel toegestaan zal worden door de FOD Economie. De OCMWvoorzitter repliceert dat de prijsverhoging werd aanvaard omdat het gaat om een nieuw
woonzorgcentrum. Het raadslid meent dat er meer gasten niet zullen kunnen betalen, en dat het
OCMW dan zal moeten tussenkomen, zodat de geraamde inkomsten lager zullen uitvallen. De
OCMW-voorzitter stelt dat daar rekening mee werd gehouden, en dat ook steeds een grondig
sociaal onderzoek gebeurt (eigendommen, spaargelden, kinderen) vooraleer het OCMW financieel
bijspringt.
Raadslid Freddy DECLERCK stelt de vraag of voor het nieuwbouwproject of voor de bouw van
serviceflats geen publiek-private samenwerking kan worden opgezet. Volgens de OCMW-voorzitter
is dit een mogelijke piste. Hij wenst ook te weten hoe de renovatie van de aangekochte LOI-woning
zal gebeuren. De OCMW-voorzitter stelt dat dat ook met de LOI-middelen zal gerealiseerd worden
die het OCMW van de federale overheid ontvangt.
Raadslid Stefaan REYNAERT vraagt zich af over wat er nu besproken zal worden en over wat
straks gestemd zal moeten worden. De voorzitter stelt dat eerst het OCMW-meerjarenplan aan bod
komt, en aansluitend het alternatief voorstel voor de gemeentelijke bijdrage.
Raadslid Anthony DUMAREY steunt de keuze voor een nieuwbouwproject. Hij merkt op dat de
aanleunappartementen 10 jaar geleden ook al werden aangekondigd. Hij pleit voor een optimaal
gebruik van de beschikbare gronden en voor een publiek-private samenwerking.
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In de rand wordt dan even dieper ingegaan op de stedenbouwkundige mogelijkheden en
beperkingen van de OCMW-site, inzonderheid als gevolg van de voorschriften van het huidige
bijzonder plan van aanleg Onze-Lieve-Vrouwkerk (raadslid Freddy DECLERCK) of wegens het
ontbreken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (raadslid Anthony DUMAREY). De
burgemeester stelt dat de site thans een openbare bestemming heeft, waardoor bepaalde private
initiatieven bij voorbaat uitgesloten zijn. Hij heeft geen weet van vragen om de bestemming daar te
wijzigen. Het feit dat de aangekondigde aanleunflats (een project van sociale bouwmaatschappij De
Mandel) nog niet werden gebouwd staat evenwel los van het ruimtelijk beleid; de vertraging heeft
hoofdzakelijk te maken met de kosten voor het archeologisch onderzoek.
Vervolgens krijgt schepen van financiën Myriam MAES het woord om het standpunt van het
stadsbestuur toe te lichten. Ze legt uit dat het bedrag van 1.000.000 euro dat in het budget 2014 is
ingeschreven als bijdrage aan het OCMW het gevolg is van het feit dat de begrotingscijfers van het
OCMW (zoals ze aan de OCMW-raad zouden worden voorgelegd) pas op 13 december 2013 aan
het stadsbestuur werden bezorgd, terwijl het budget van de gemeente dan al gedrukt was (om op
16 december te kunnen versturen naar de leden van de gemeenteraad). Nu wordt alsnog een
voorstel gedaan om de bijdrage op te trekken tot 1.150.000 euro. Dit impliceert dat het OCMW zelf
nog 95.000 euro moet besparen.
Raadslid Stefaan REYNAERT concludeert hieruit dat er een gebrek aan contact en communicatie is
tussen de stad en het OCMW. Nu is het blijkbaar te laat om nog tot een consensus te komen. Was
dat dan niet in “het bestuursakkoord” geregeld, vraagt hij zich af. Volgens het raadslid, dat in de
vorige legislatuur zetelde als OCMW-raadslid, is de voorgestelde bijdrage niet realistisch. De
bijdrage van 750.000 euro die tijdens de vorige jaren werd toegekend was immers ook al
onvoldoende, en het spaarpotje van het OCMW (de gecumuleerde overschotten van de door de
gemeente betaalde bijdragen, op AR 13) is daardoor nagenoeg leeg. Hij meent dat het
stadsbestuur hiervan toch op de hoogte moet zijn geweest. Hij verwijst onder meer naar het
ontwerp van beleidsplan 2013-2019 dat op 10 september 2013 door de raad voor maatschappelijk
welzijn werd goedgekeurd. Schepen Myriam MAES houdt vol dat de stad pas in december de
officiële cijfers heeft ontvangen. Van het voorontwerp (waarin sprake was van een bijdrage van
1.460.000 euro) heeft de stad zelfs nooit kennis gekregen. Zij neemt het niet dat zij door het
raadslid als leugenaar wordt bestempeld en deelt mee dat zij niet meer zal antwoorden op zijn
vragen.
Volgens raadslid Anthony DUMAREY zal het inderdaad wel zo zijn dat het stadsbestuur pas in
december officieel op de hoogte werd gebracht, maar dit neemt inderdaad niet weg dat er
voldoende officieuze bronnen beschikbaar waren om het tekort van het OCMW te kunnen
inschatten. Het raadslid is van oordeel dat de gevraagde bijdrage goed gefundeerd is en
noodzakelijk om de goede werking van het OCMW te kunnen garanderen.
De oppositieraadsleden zijn ook benieuwd naar de besparingsvoorstellen die het college aan het
OCMW heeft gedaan. Volgens OCMW-voorzitter Rita MEYNS heeft zij nooit enige voorstellen om te
besparen gekregen. Schepen van financiën Myriam MAES stelt dat het stadsbestuur de keuze aan
het OCMW laat om te zoeken en te beslissen waar nog kan bespaard worden. Voor haar staat het
onomstotelijk vast dat er bij de gemeente niet nog meer kan gesnoeid worden.
Schepen Johan TANGHE (sprekende namens de CD&V) vindt dat het alternatieve voorstel redelijk
is, rekening houdende zowel met de vermoedelijke stijging van het exploitatietekort, als met de
besparingen die men toch zou mogen verwachten.
Raadslid Stefaan REYNAERT stelt vast dat er een impasse bestaat, en vraagt zich af hoe de
meerderheid hier uit zal geraken.
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Burgemeester Ignace DEREEPER stelt dat er gedurende zes maanden wel degelijk overleg is
geweest binnen het college van burgemeester en schepenen, met de OCMW-voorzitter. Dat er een
pijnlijke besparingsoefening moest worden gemaakt was duidelijk. Ook aan het OCMW werd
gevraagd om de nodige inspanningen te doen. Uit het ontwerp van beleidsplan 2013-2019 kon niet
worden opgemaakt hoeveel het tekort zou zijn. Aan de ene kant was het bedrag gekend van het
tekort in 2012 (1.053.000 euro), anderzijds mocht ook verwacht worden dat het OCMW een
vergelijkbare besparingsoefening zou doen. Het bedrag van 1.000.000 euro dat voorzien is in het
budget 2014 (en in het meerjarenplan van de gemeente) is in deze optiek een aanvaardbaar (en
draaglijk) bedrag. Er werden door de burgemeester een aantal opmerkingen gemaakt en suggesties
geformuleerd, onder meer inzake de personeelskost. De burgemeester verduidelijkt wel dat het niet
de bedoeling is om te besnoeien op de verpleegkundigen. Nadien werd nog een paar keer overlegd
met het OCMW, zowel op politiek als op ambtelijk vlak. Op 13 december 2013 werd dan het
definitieve voorstel door het OCMW bezorgd. (Tussendoor verwijt de burgemeester dat ook de
andere instanties die van de stad een werkingsbijdrage moeten krijgen, zoals de lokale politie en de
brandweerzone, vaak zelf in gebreke blijven om hun begrotingscijfers tijdig, dit is tegen half oktober,
aan de stad te bezorgen. Als de stad zelf op tijd wil zijn kan dit dus alleen maar door voorlopige
bijdragen in te schrijven. Het is dan ook in dit licht dat de gemeentelijke bijdrage van 1.000.000
euro moet worden gezien.) De stad zelf heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om een
verhoogde bijdrage van 1.150.000 euro te kunnen voorstellen, zo stelt de burgemeester. Het komt
nu aan het OCMW zelf toe om het budget (en het meerjarenplan) te herschrijven, en niet aan de
gemeenteraad. Een verhoging van de belastingen (zoals door sommigen wordt geopperd) is
evenwel geen optie!
Raadslid Freddy DECLERCK (namens de N-VA) vreest dat de zwakkere medeburgers in
Oudenburg de dupe zullen zijn van het conflict tussen de stad en het OCMW. Hij stelt voor om het
OCMW-budget voor 2014 goed te keuren en het OCMW een jaar respijt te geven om het budget
voor de volgende jaren in orde te brengen.
Raadslid Anthony DUMAREY (namens de Open VLD) geeft toe dat zijn fractie het tekort van het
OCMW ook liever lager zou zien. Toch meent hij dat de bijdrage in het recente verleden te laag
was waardoor de reserves moesten werden opgebruikt en het patrimonium verzilverd diende te
worden. Daarom stelt hij voor om het meerjarenplan goed te keuren, zo niet dreigt de goede
werking van het OCMW in het gedrang te komen. Het is voor de Open VLD ook onduidelijk waar de
stad het geld zal halen voor een hogere bijdrage en waar het OCMW nog bijkomend zou moeten
besparen.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 16°;
gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 146, § 1, artikel 148, artikel 149, artikel 150 en artikel 270;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding
en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn een meerjarenplan moet vaststellen voor het
einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het
budget voor het volgende financiële jaar;
dat in de financiële nota (onder meer) de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage moet worden
opgenomen;
dat het meerjarenplan aan de gemeente moet worden bezorgd;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan moet toelichten op de
vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is;
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dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, indien hij geen deel uitmaakt van de
gemeenteraad, ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de
gemeenteraad moet worden verwittigd;
dat het meerjarenplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die een van
de volgende beslissingen kan nemen:
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
bezorgen uiterlijk de laatste dag van die termijn;
gelet op het negatief advies verleend over het ontwerp van beleidsplan 2013-2019 van het OCMW,
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2013;
gelet op het negatief advies verleend over het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
over het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 17 december 2013;
gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het meerjarenplan van de gemeente voor de
periode 2014-2019, bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019 en van het OCMW-budget voor 2014, bij beslissing van 30 december
2013;
gelet op de afgifte op het stadhuis van het vastgestelde OCMW-meerjarenplan 2014-2019, en het
bijhorende raadsbesluit, op 6 januari 2014, met het oog op voorlegging ervan aan de
gemeenteraad;
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
versturen uiterlijk de laatste dag van die termijn (dit is uiterlijk op 25 februari 2014);
dat de gemeenteraad geacht wordt aan het meerjarenplan zijn goedkeuring te hebben verleend, als
binnen die termijn geen beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt
bezorgd;
dat deze beslissing ook aan de provinciegouverneur moet worden bezorgd;
gelet op de strategische nota en de financiële nota van het meerjarenplan van het OCMW;
gelet inzonderheid op de gevraagde gemeentelijke bijdrage voor de planningsperiode, zoals
samengevat in volgende tabel:
jaar
bedrag

2014
1.245.000,00

2015
1.209.300,00

2016
1.265.298,00

2017
1.321.203,96

2018
1.347.628,04

2019
1.465.180,60

overwegende er geen overeenstemming bestaat tussen de door het OCMW gevraagde bijdrage en
de door de gemeente voorziene bijdrage, zoals opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente
(algemene rekening 6494021):
jaar
bedrag

2014
1.000.000,00

2015
1.030.000,00

2016
1.060.900,00

2017
1.092.727,00

2018
1.125.509,00

2019
1.159.275,00

overwegende dat de verwerking van de door het OCMW gevraagde bedragen in het meerjarenplan
van de gemeente resulteert in een negatief resultaat op kasbasis in 2018 (van -456.079,00 EUR) en
2019 (van -735.698,00 EUR) en in een negatieve autofinancieringsmarge in 2019 (van -262.119,00
EUR);
dat voor de gevraagde gemeentelijke bijdrage dus onvoldoende financiële ruimte overblijft in het
huidige meerjarenplan;
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overwegende dat onderzocht werd of, in welke mate en op welke wijze nog aanvullende financiële
ruimte kon worden gevonden of gecreëerd om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de noden van
het OCMW;
dat daarbij rekening werd gehouden met de beleidsoverwegingen die werden gehanteerd bij de
totstandkoming van het meerjarenplan van de gemeente, en met de inspanningen die reeds werden
geleverd bij de opmaak van het meerjarenplan van de gemeente;
overwegende dat er door het stadsbestuur nadrukkelijk voor geopteerd wordt om geen
belastingverhogingen door te voeren;
gelet in dit verband op de gemeenteraadsbeslissingen van 28 november 2013, houdende
vaststelling van het tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting (8%) en van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing (1.900) voor het dienstjaar 2014;
overwegende dat het heel wat moeite heeft gekost en heel wat moed heeft gevergd om het
verplichte financieel evenwicht te bereiken;
dat er zeer zware offers dienden te worden gebracht om het resultaat op kasbasis jaarlijks positief
te houden en om in 2019 een autofinancieringsmarge te bekomen die groter dan nul is;
dat hiervoor zowel op het vlak van personeelsuitgaven als op het vlak van werkingskosten diende te
worden gesnoeid en bespaard;
dat hiervoor eveneens heel wat geplande investeringen dienden te worden afgevoerd of uitgesteld;
overwegende dat bij de opmaak van het meerjarenplan van de gemeente reeds rekening werd
gehouden met een substantiële stijging van de werkingsbijdrage voor het OCMW (gebaseerd op het
resultaat van de jaarrekening van het OCMW over 2012, waarvan kennis werd genomen door de
gemeenteraad op 19 september 2013);
dat tezelfdertijd ook gerekend werd op een ernstige besparingsoefening door het OCMW (net zoals
ook van de kerkbesturen een bijzondere inspanning werd verwacht);
dat uiteindelijk werd voorzien in een gemeentelijke bijdrage van 1.000.000,00 EUR voor 2014 en
een procentuele verhoging van 3 % voor de volgende jaren;
dat helaas moet worden vastgesteld dat dit voor het OCMW niet voldoende blijkt;
gelet op de in tussentijd gevoerde besprekingen;
overwegende dat er nog steeds geen akkoord kon worden bereikt over een toereikende en
betaalbare bijdrage;
overwegende dat de stad Oudenburg alsnog bereid is om de gemeentelijke bijdrage te verhogen
met 150.000,00 EUR voor 2014, en jaarlijks te laten toenemen met 2%, zoals weergegeven in
volgende tabel:
jaar
bedrag

2014
1.150.000,00

2015
1.173.000,00

2016
1.196.460,00

2017
1.220.389,20

2018
1.244.796,98

2019
1.269.692,92

dat uit een simulatie blijkt dat dit cijfermatig mogelijk is, zonder dat dit resulteert in een negatief
resultaat op kasbasis gedurende de periode 2014-2019 (het resultaat op kasbasis bedraagt dan
433.951,61 EUR in 2019) of in een negatieve autofinancieringsmarge in 2019 (de
autofinancieringsmarge bedraagt dan 29.924,00 EUR in 2019);
dat dit echter een ernstige bijkomende financiële inspanning vereist van de stad, terwijl nochtans
geweten is dat de resterende budgettaire manoeuvreerruimte zeer beperkt is, en dat ook de
elasticiteit van de creativiteit haar grenzen heeft;
dat dit niet zonder risico is;
dat immers het gevaar bestaat dat de goede werking van de stedelijke diensten en de elementaire
dienstverlening aan de burgers in het gedrang komen;
dat het voorts vaststaat dat er geen middelen meer zullen zijn om het hoofd te bieden aan
onverwachte gebeurtenissen, onvoorziene kosten of financiële tegenslagen;
dat trouwens moeilijk kan aanvaard worden dat de stad al haar plannen zou moeten opbergen om
het geraamde exploitatietekort van het OCMW, van het nieuwe woonzorgcentrum en van het
geplande lokaal dienstencentrum te kunnen financieren;
dat dus gerust ook nog een tegenprestatie van het OCMW mag worden verwacht;
dat het daarnaast ook billijk geacht wordt om aan de verhoging van de bijdrage ook een aantal
voorwaarden aan te koppelen, inzonderheid op het vlak van aanwervingen en investeringen; ../..
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dat voorts geoordeeld wordt dat het aan het OCMW zelf toekomt om te bepalen op welke wijze het
exploitatietekort kan worden gereduceerd met 95.000,00 EUR voor 2014 - en met de
overeenkomstige bedragen voor de volgende jaren, zoals weergegeven in onderstaande tabel,
hetzij door het doen van bijkomende besparingen, hetzij door het voorzien in aanvullende
inkomsten, hetzij door het uitstellen van bepaalde projecten;
jaar
verschil
tussen de
gevraagde
bijdrage en
het nieuwe
voorstel

2014
95.000,00

2015
36.300,00

2016
68.838,00

2017
100.814,76

2018
102.831,06

2019
195.487,68

dat dit geen afbreuk doet aan de suggesties die werden geformuleerd in de adviezen van het
college van burgemeester en schepenen;
ten einde tegemoet te komen aan de noden van het OCMW zonder de financiële draagkracht van
de gemeente te ondermijnen;
in het algemeen belang van de gemeente;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting door de OCMW-voorzitter, ter zitting aanwezig als toegevoegd schepen;
na bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
na een dubbele stemming, met volgende resultaten: 12 neen-stemmen (Myriam MAES, Peter
VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie
COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE,
Ignace DEREEPER en Gino DUMON) tegenover 7 ja-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy
DECLERCK, Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland
BLOMME en Anthony DUMAREY), wat het meerjarenplan betreft;
12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun
DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Stephanie
VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON) tegenover 2 neenstemmen (Marc GILLIAERT en Freddy DECLERCK) en 5 onthoudingen (Herlinde DEVRIENDT,
Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY), wat het
alternatieve voorstel van de stad betreft;
besluit:
artikel 1: Het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 wordt afgekeurd.
artikel 1bis: De stad Oudenburg is bereid om de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW (zoals thans
voorzien in het meerjarenplan van de gemeente) te verhogen tot 1.150.000,00 EUR (voor 2014) en
jaarlijks te laten toenemen met 2%, zoals weergegeven in volgende tabel:
jaar
bedrag

2014
1.150.000,00

2015
1.173.000,00

2016
1.196.460,00

2017
1.220.389,20

2018
1.244.796,98

2019
1.269.692,92

De verhoging is gekoppeld aan de voorwaarde dat het OCMW geen bijkomende aanwervingen
meer doet, en dat er ook geen investeringen meer gebeuren zonder dat hierover vooraf met de stad
overlegd wordt (en aansluitend ook een positief advies wordt bekomen).
Omgekeerd wordt van het OCMW verwacht dat er nog 95.000 EUR wordt bespaard voor 2014,
alsook volgende bedragen voor de daaropvolgende jaren:
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jaar
verschil tussen de gevraagde
bijdrage en het nieuwe
voorstel

2015
36.300,00

2016
68.838,00

2017
100.814,76

2018
102.831,06

2019
195.487,68

De keuze over de wijze waarop dit gebeurt wordt aan het OCMW zelf toevertrouwd.
artikel 1ter: Wanneer over het voorstel een minnelijk akkoord kan worden bereikt dan zullen het
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 dienovereenkomstig worden aangepast.
artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld gedaan worden aan het OCMW. Twee
afschriften van deze beslissing zullen worden meegestuurd. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending, uiterlijk op 25 februari 2014.
Aan het OCMW zal gevraagd worden om zo spoedig als mogelijk te reageren op het voorstel van
het stadsbestuur.
Twee ondertekende exemplaren van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 zullen, aangevuld met
de beslissing van de gemeenteraad, worden nagestuurd.
artikel 3: Een kopie van deze beslissing wordt tezelfdertijd bezorgd aan de gouverneur, via het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal
eveneens geschieden met een aangetekende zending.

4.2. BESPREKING VAN HET OCMW-BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014
[Tijdens de bespreking van agendapunt 4.2. (na de stemming over agendapunt 4.1.) komt
raadslid Anni CHRISTIAEN terug de zaal in en neemt opnieuw haar plaats in aan de
vergadertafel. Nieuw quorum: 20.]
[Zie agendapunt 4.1.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 16°;
gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 146, § 1, artikel 148, artikel 149, artikel 150 en artikel 270;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding
en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn voor het begin van ieder financieel boekjaar
het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet vaststellen, op basis van
het meerjarenplan;
dat het budget aan de gemeente moet worden bezorgd;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn het budget moet toelichten op de
vergadering van de gemeenteraad waarop het geagendeerd is;
dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, indien hij geen deel uitmaakt van de
gemeenteraad, ten minste acht dagen voor de dag van die vergadering door de voorzitter van de
gemeenteraad moet worden verwittigd;
dat de gemeenteraad enkel kennis moet nemen van het budget, als het past binnen het
meerjarenplan;
dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het budget, als het budget
niet past binnen het meerjarenplan;
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dat in dat geval de gemeenteraad het budget in overeenstemming kan brengen met het
meerjarenplan;
dat wanneer de raad voor maatschappelijk welzijn geen meerjarenplan of budget heeft vastgesteld,
de gemeenteraad het budget eenzijdig kan vaststellen;
gelet op het negatief advies verleend over het ontwerp van beleidsplan 2013-2019 van het OCMW,
bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2013;
gelet op het negatief advies verleend over het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
over het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 17 december 2013;
gelet op de vaststelling door de gemeenteraad van het meerjarenplan van de gemeente voor de
periode 2014-2019, bij beslissing van 30 december 2013;
gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019 en van het OCMW-budget voor 2014, bij beslissing van 30 december
2013;
gelet op de afgifte op het stadhuis van het vastgestelde OCMW-budget 2014, en het bijhorende
raadsbesluit, op 6 januari 2014, met het oog op voorlegging ervan aan de gemeenteraad;
overwegende dat de gemeenteraad moet beslissen binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat
op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij de gemeente is
ingekomen;
dat de gemeente haar beslissing aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet
versturen uiterlijk de laatste dag van die termijn (dit is uiterlijk op 25 februari 2014);
dat de gemeenteraad geacht wordt van het budget te hebben kennis genomen of aan het budget
zijn goedkeuring te hebben verleend, als binnen die termijn geen beslissing aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn wordt verstuurd;
dat de beslissing van de gemeenteraad ook aan de provinciegouverneur moet worden bezorgd;
gelet op het voorliggende OCMW-budget voor het financiële boekjaar 2014, met volgende cijfers,
zoals opgenomen in het liquiditeitenbudget:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III Andere (B-A)
A. Uitgaven
1.Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten
IV. Budgettair resultaat boekjaar(I+II+III)
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2014
-64.342,88
6.054.754,94
5.990.412,06
0,00
1.245.000,00
0,00
4.745.412,06
-11.856.659,73
12.662.296,73
805.637,00
1.370.187,45
370.982,13
370.982,13
370.982,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.741.169,58
1.741.169,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.550.815,16
11.108.379,26
557.564,10
0,00
0,00
0,00
0,00
557.564,10
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gelet op de beleidsnota en de financiële nota van het budget 2014 van het OCMW;
gelet inzonderheid op de gevraagde gemeentelijke bijdrage (zie rubriek I.B.1.b);
gelet op de afkeuring van het meerjarenplan van het OCMW voor de periode 2014-2019, en de
goedkeuring van het alternatief voorstel voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met
150.000 EUR voor 2014, en vervolgens met 2% per jaar, bij gemeenteraadsbeslissing van heden
(agendapunt 4.1.);
gelet inzonderheid op het alternatief voorstel voor het jaar 2014;
overwegende dat verwezen kan worden naar de redenering en de motivering die gevolgd werden
voor het nemen van een beslissing over het meerjarenplan van het OCMW, en over het alternatief
voorstel van de gemeente;
ten einde tegemoet te komen aan de noden van het OCMW zonder de financiële draagkracht van
de gemeente te ondermijnen;
in het algemeen belang van de gemeente;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting door de OCMW-voorzitter, ter zitting aanwezig als toegevoegd schepen;
na bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
na stemming, met volgend resultaat:13 neen-stemmen (Myriam MAES, 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 ja-stemmen (Marc GILLIAERT, Freddy
DECLERCK, Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland
BLOMME en Anthony DUMAREY);
en, voor zover als nodig, verwijzend naar de stemming over het alternatief voorstel, zoals
besproken tijdens agendapunt 4.1.;
besluit:
artikel 1: Het budget van het OCMW voor het boekjaar 2014 wordt afgekeurd.
artikel 1bis: De stad Oudenburg is bereid om de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2014
te verhogen tot 1.150.000,00 EUR.
De verhoging is gekoppeld aan de voorwaarde dat het OCMW geen bijkomende aanwervingen
meer doet, en dat er ook geen investeringen meer gebeuren zonder dat hierover vooraf met de stad
overlegd wordt (en aansluitend ook een positief advies wordt bekomen).
Omgekeerd wordt van het OCMW verwacht dat er nog 95.000 EUR extra wordt bespaard voor
2014. De keuze over de wijze waarop dit gebeurt wordt aan het OCMW zelf toevertrouwd.
artikel 1ter: Wanneer over het voorstel een minnelijk akkoord kan worden bereikt dan zal het budget
2014 dienovereenkomstig worden aangepast.
artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld gedaan worden aan het OCMW. Twee
afschriften van deze beslissing zullen worden meegestuurd. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending, uiterlijk op 25 februari 2014.
Aan het OCMW zal gevraagd worden om zo spoedig als mogelijk te reageren op het voorstel van
het stadsbestuur.
Twee ondertekende exemplaren van het OCMW-budget 2014 zullen, aangevuld met de beslissing
van de gemeenteraad, worden nagestuurd.
artikel 3: Een kopie van deze beslissing wordt tezelfdertijd bezorgd aan de gouverneur, via het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal
eveneens geschieden met een aangetekende zending.
../..

20.02.2014
4.3. OP VRAAG VAN RAADSLID FREDDY DECLERCK: BESPREKING VAN EEN VOORSTEL
OM DE TOELAGE VOOR HET OCMW MET 200.000 EURO TE VERHOGEN
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 20, artikel 41 en artikel 42;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013;
overwegende dat raadsleden (die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen)
punten aan de agenda kunnen toevoegen;
dat dit kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering;
dat de toegelichte voorstellen van beslissing aan de gemeentesecretaris moeten worden bezorgd,
die de voorstellen op zijn beurt aan de voorzitter van de gemeenteraad dient te bezorgen;
gelet op het verzoek ingediend door raadslid Freddy DECLERCK, gedateerd op 26 januari 2014,
ontvangen op 27 januari 2014 (inkomend stuk nummer 400746), voor de toevoeging van een extra
punt op de agenda van de gemeenteraad van 30 januari 2014;
overwegende dat het voorstel formeel gezien te laat werd ingediend om nog aan de dagorde van de
zitting van 30 januari 2014 te worden toegevoegd, aangezien dit slechts kan tot (uiterlijk) vijf dagen
voor de vergadering;
dat het voorstel dus ten vroegste aan bod kon komen tijdens de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de agenda voor de raadszitting van heden door de voorzitter op 10
februari 2014;
gelet op de opname van het ingediende voorstel op de agenda;
gelet op het principesvoorstel tot budgetwijziging, inzonderheid tot verhoging van de toelage aan het
OCMW met 200.000,00 EUR, en tot schrapping van andere zaken die minder maatschappelijk nut
hebben;
overwegende dat het voorstel niet langer aan de orde is gezien deze problematiek al aan bod
gekomen is tijdens de bespreking van de agendapunten 4.1. en 4.2.;
met instemming van het raadslid dat het voorstel indiende;
in openbare vergadering;
stelt vast en besluit:
enig artikel : Het princiepsvoorstel tot verhoging van de toelage aan het OCMW met 200.000,00
EUR is zonder voorwerp geworden.

5. GOEDKEURING VAN HET ADDENDUM AAN DE DERDEBETALERSOVEREENKOMST MET
DE LIJN HOUDENDE EEN PROCENTUELE TUSSENKOMST IN DE PRIJS VAN DE BUZZY
PAZZ
[Tijdens de bespreking van agendapunt 5 verlaat raadslid Isabelle CAPELLE de zaal. Nieuw
quorum: 19. Zij neemt niet deel aan de stemming.]
[Schepen van financiën en mobiliteit Myriam MAES licht de aanpassing van de overeenkomst toe.
De voorliggende maatregel betekent een besparing van 5.500 euro. Raadslid Freddy DECLERCK
vraagt of hier dan een budgetwijziging voor nodig is. De schepen stelt dat hier al rekening mee
werd gehouden bij de opmaak van het budget. Raadslid Romina VANHOOREN betreurt dat over
de wijzigingen inzake de derdebetalersovereenkomsten met De Lijn geen globale beslissing wordt
genomen. Zij verwijst naar de afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor de 60- tot 64jarigen. Volgens de schepen werd dit wel gezamenlijk beslist en parallel aangepakt maar vergen
beide dossiers een andere afhandeling.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg [...], inzonderheid artikel 15;
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gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de
tarieven van de VVM, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 20 september 2013,
inzonderheid artikel 80;
gelet op het ministerieel besluit van 19 juli 2013 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden
en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij, zoals gewijzigd op 10 december 2013;
gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale auditcommissie
(PAC) op 14 mei 2001;
gelet op de voorgestelde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan (spoor 2), goedgekeurd
door de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op 21 december 2007, en positief
geadviseerd door de provinciale auditcommissie op 11 februari 2008;
gelet op de geldigheid van het huidige mobiliteitsplan, in afwachting van de conformverklaring van
het bijgestuurde beleidsplan;
gelet op de derdebetalersovereenkomst met de Vlaamse Vervoermaatschappij inzake de
tussenkomst in de prijs van de Buzzy Pazz ten voordele van de inwoners van Oudenburg,
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2005;
gelet op de financiële toestand van de stad;
overwegende dat de ondersteunende en flankerende maatregelen opgenomen in het mobiliteitsplan
voorzien in een tegemoetkoming in de abonnementsprijs ten voordele van de eigen inwoners via
het derdenbetalerssysteem;
overwegende evenwel dat besparingsmaatregelen noodzakelijk zijn;
dat dit er echter niet toe mag leiden dat het stimulerende effect van de tussenkomst op het gebruik
van het openbaar vervoer door jongeren zou teniet gedaan worden;
overwegende dat een vermindering van de tussenkomst in de prijs van de Buzzy Pazz van 33 naar
25% een evenwichtige oplossing lijkt;
overwegende dat hiervoor een aanpassing van de bestaande overeenkomst met De Lijn
noodzakelijk is;
gelet op het voorstel van addendum;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, 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 onthoudingen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Herlinde DEVRIENDT, Romina
VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Het addendum aan de overeenkomst als derdebetaler, afgesloten met de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20,
betreffende de tussenkomst in de prijs van de Buzzy Pazz ten voordele van de inwoners van
Oudenburg, wordt goedgekeurd. Het addendum betreft de verlaging van de tussenkomst van 33%
naar 25%.
Het addendum maakt integraal deel uit van deze beslissing. Het addendum zal namens de stad
worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en worden medeondertekend door
de secretaris.
artikel 2: De aangepaste overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaande op 1
maart 2014, en is stilzwijgend verlengbaar voor telkens dezelfde duur, behoudens opzegging door
één van de partijen bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende
duurtijd.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan De Vlaamse
Vervoermaatschappij, via De Lijn West-Vlaanderen, Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende,
voor verder gevolg, inzonderheid voor de formalisering van de aanpassing, en met verzoek om de
wijziging bekend te maken via haar eigen informatie- en communicatiekanalen.
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Kennisgeving van deze beslissing zal eveneens worden gedaan aan de hoofdzetel van de Vlaamse
Vervoermaatschappij, Motstraat 20, 2800 Mechelen.

6. AANPASSING VAN HET REGLEMENT INZAKE FINANCIËLE TUSSENKOMST IN DE
KOSTEN VAN GEORGANISEERD VERVOER VAN EN NAAR EEN ONDERWIJSINSTELLING
[Schepen van financiën en mobiliteit Myriam MAES verduidelijkt dat deze aanpassing noodzakelijk
is omwille van de koppeling van deze financiële tussenkomst aan de tussenkomst in de prijs van de
Buzzy Pazz. De budgettaire impact is evenwel minimaal omdat de maxima zelden bereikt worden.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 186 en artikel 187;
gelet op het reglement inzake tussenkomst verleend in de kosten van het georganiseerd
schoolvervoer andere dan het geregeld openbaar vervoer, vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing
van 22 december 2011;
gelet op de koppeling van deze tussenkomst aan de bestaande derdebetalersovereenkomst met de
Vlaamse Vervoermaatschappij inzake de tussenkomst in de prijs van de Buzzy Pazz ten voordele
van de inwoners van Oudenburg, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 maart
2005;
gelet op de goedkeuring van het addendum aan voormelde derdebetalersovereenkomst, bij
gemeenteraadsbeslissing van heden, waarbij de tussenkomst wordt verlaagd van 33 naar 25%;
gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van
19 juli 2013 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse
Vervoermaatschappij, waarbij nieuwe abonnementstarieven worden vastgesteld met ingang van 1
februari 2014;
overwegende dat de herziening van de derdebetalersovereenkomst aanleiding geeft tot een
aanpassing van het reglement inzake tussenkomst verleend in de kosten van het georganiseerd
schoolvervoer andere dan het geregeld openbaar vervoer;
dat het billijk is dat hierbij ook rekening wordt gehouden met de nieuwe tarieven voor een Buzzy
Pazz;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting en beraad;
aangenomen met 13 ja-stemmen (Myriam MAES, 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 onthoudingen (Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK,
Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony
DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Het reglement inzake tussenkomst verleend in de kosten van het georganiseerd
schoolvervoer andere dan het geregeld openbaar vervoer, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011, wordt als volgt gewijzigd.
(1) Het tweede lid van artikel 1 wordt vervangen door volgende bepaling: “De kredieten hiervoor
zullen jaarlijks voorzien worden in het exploitatiebudget op algemene rekening 6491001
(beleidsitem 0874-01).”
(2) Het vijfde lid van artikel 2 wordt vervangen door de volgende bepaling: “Het bedrag van de
tussenkomst bedraagt 25% van het betaalde bedrag, met een maximum van 45,00 euro per
leerling, en een absoluut maximum van 180,00 euro per gezin, per schooljaar.”
De overige bepalingen van het reglement blijven ongewijzigd.
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artikel 2: Deze aanpassing gaat in op 1 maart 2014, en geldt vanaf het schooljaar 2013-2014.
artikel 3: De aanpassing van het reglement zal onverwijld door de burgemeester worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop de
aanpassing werd aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd
bekendgemaakt. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het
reglement zullen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens bezorgd aan de financieel beheerder.

7. KENNISNAME VAN HET RAPPORT INZAKE DE KLACHTEN (EN DE MELDINGEN) OVER DE
JAREN 2012 EN 2013
[Schepen van participatie Ulrike VANHESSCHE geeft een korte toelichting bij het rapport. Raadslid
Anthony DUMAREY is tevreden met het klachtenbehandelingssysteem, maar merkt op dat het lang
heeft geduurd voor het systeem werd ingevoerd.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid, artikel 2, artikel 3, artikel 43 en artikel 198;
gelet op de vaststelling van een klachtenbehandelingssysteem bij gemeenteraadsbeslissing van 24
mei 2012, inzonderheid artikel 6;
gelet op de inwerkingtreding van het systeem op 1 juli 2012;
overwegende dat jaarlijks een rapport inzake de klachten ter kennisname aan de gemeenteraad
moet worden voorgelegd;
dat het rapport ook een overzicht dient te bevatten van de aanbevelingen die werden gedaan en
van de algemene remediërende maatregelen die werden genomen;
gelet op het overzicht opgemaakt door de klachtencoördinator van de klachten en de meldingen
over de jaren 2012 en 2013;
na toelichting en bespreking;
in openbare vergadering;
besluit:
enig artikel: Er wordt kennis genomen van het rapport inzake de klachten (en de meldingen) over de
jaren 2012 en 2013.

8. ADVIES OVER DE AANVRAAG TOT ERKENNING VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE HH.
KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE
De gemeenteraad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd bij decreet van de Vlaamse raad van 6 juli 2012, inzonderheid
artikel 187 en artikel 229;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012,
inzonderheid artikel 5;
overwegende dat de Vlaamse regering - alvorens zij een beslissing neemt over de erkenning van
een plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap – het advies moet inwinnen van de gemeenteraden
gelegen binnen het territoriaal werkingsgebied van de kerk- of geloofsgemeenschap;
dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse regering hem
de vraag om advies heeft toegezonden om advies uit te brengen;
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dat de gemeenteraad geacht wordt een gunstig advies over de erkenningsaanvraag te hebben
uitgebracht wanneer het advies niet binnen deze termijn naar de Vlaamse regering werd verstuurd;
overwegende dat de verplichtingen om de tekorten van de exploitatie van de orthodoxe
kerkfabrieken bij te passen en om bij te dragen in de investeringen in de gebouwen van de
orthodoxe eredienst berusten bij het provinciebestuur;
dat de erkenning van een lokale orthodoxe geloofsgemeenschap bijgevolg geen impact heeft op
het gemeentelijk budget;
gelet op de vraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 20 november 2013
(ontvangen op 22 november 2013) om advies uit te brengen over de aanvraag tot erkenning van
de orthodoxe parochie HH. Kyrillos en Methodios, gevestigd te Oostende, als lokale orthodoxe
geloofsgemeenschap;
gelet op het meegestuurde aanvraagdossier, met aanvullingen;
overwegende dat de adviestermijn verstrijkt op 22 maart 2014;
overwegende dat de stad Oudenburg behoort tot de gebiedsomschrijving van de orthodoxe
parochie;
dat er volgens de adviesaanvraag een vijftal orthodoxe gelovigen in Oudenburg gekend zijn;
overwegende dat er geen redenen zijn om deze aanvraag tot erkenning ongunstig te adviseren;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een gunstig advies verleend voor de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe
parochie HH. Kyrillos en Methodios, gevestigd te Oostende, als lokale orthodoxe
geloofsgemeenschap voor het grondgebied van de stad Oudenburg.
artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking,
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel, tegen uiterlijk 21 maart 2014.

9. 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 17 februari 2014.
De vraag over de uiteindelijke kostprijs van de doortocht Westkerke kan nog niet worden
beantwoord omdat de eindafrekening nog niet binnen is. Hetzelfde geldt voor de gevraagde
detailcijfers en de kosten voor de meerwerken.
B. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 17 februari 2014.
Wat het opfrissen van het monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog betreft
antwoordt de burgemeester dat er altijd voor gezorgd wordt dat de onmiddellijke omgeving er netjes
bijligt voor de traditionele plechtigheden.
C. Vraagstelling door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld
via elektronisch bericht op 18 februari 2014.
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Wat de invoering van de deontologische code voor de mandatarissen en de oprichting van de
gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerking betreft (twee dossiers waarvoor
door de Open VLD een klacht werd ingediend bij de provinciegouverneur) stelt de burgemeester
een termijn van twee maanden voorop.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur.]
Namens de raad
De secretaris

De voorzitter

