NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 26 MEI 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;
[*rm*], OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen, buiten quorum;
Anthony DUMAREY (Open VLD), [*rb*], [*jl*], 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), [*jpvd*], Freddy
DECLERCK (N-VA), Marc GILLIAERT (N-VA), Anni CHRISTIAEN (CD&V) en [*sve*], raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Rita MEYNS (CD&V), OCMW-voorzitter, en Roland BLOMME (Open VLD), Jaak
LINGIER (Open VLD), Jean-Pierre VAN DIERENDONCK (CD&V) en Stefanie VAN EEGHEM
(CD&V), raadsleden;
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 vrijdag
16 mei 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: 17.]
[De vergadering wordt geopend om 20.02 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE 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 24
april 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 24 april 2014 zijn
goedgekeurd.
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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. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVCO VAN
23 JUNI 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 42, artikel 44, artikel 48, artikel 59, artikel 60, artikel 61 en artikel 65;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende (OVCO), met zetel te 8400 Oostende,
Vindictivelaan 1;
gelet op de statuten van OVCO ov, oorspronkelijk vastgesteld op 5 december 2011 (bij de
ondertekening van de oprichtingsakte) en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2012;
overwegende dat jaarlijks in de loop van het eerste semester de jaarrekening over het voorbije
boekjaar dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de revisor;
dat terzelfder tijd kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de revisoren;
dat voormelde documenten samen met de uitnodiging ter beschikking moeten worden gesteld van
de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde ter zake moeten bepalen;
dat hierbij ook een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden moet worden gevoegd;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
gelet op de uitnodiging door de OVCO, gedaan per aangetekend schrijven van 2 mei 2014 (per brief
gedateerd op 24 april 2014, ontvangen op 5 mei 2014), voor de algemene vergadering die doorgaat
te Oostende op dinsdag 24 juni 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) goedkeuring van de notulen van de
vorige vergadering, (2) akteneming van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2013, (3) akteneming van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, (4)
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013, (5) verlenen van kwijting aan de leden van
de raad van bestuur en aan de leden van het directiecomité met betrekking tot het boekjaar 2013,
(6) verlenen van kwijting aan de commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2013, (7)
mededelingen;
gelet op de bijgevoegde verplichte stukken inzonderheid het verslag van de raad van bestuur over
het boekjaar 2013, het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, de jaarrekening
per 31 december 2013, alsook het geïndividualiseerd overzicht van de door de mandatarissen in
2013 ontvangen presentiegelden en vergoedingen;
gelet op het elektronisch bericht van 13 mei 2014 vanwege de OVCO (erratum) waarbij werd
medegedeeld dat de algemene vergadering niet zal plaatsvinden op 24 juni 2014 maar op 23 juni
2014;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Hubert De GRYSE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als eerste effectieve vertegenwoordiger, Annie COBBAERT,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Brugsesteenweg 51, als tweede effectieve
vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460
Oudenburg, Hoogwegel 53, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor alle komende
vergaderingen van de OVCO, en dit tot aan de volgende algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013;
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op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de algemene vergadering van de OVCO die zal doorgaan te Oostende op 23
juni 2014 om 18.00 uur: (1) goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, (2) akteneming
van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013, (3) akteneming van het verslag
van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, (4) goedkeuring van de jaarrekening per 31
december 2013, (5) verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de leden
van het directiecomité met betrekking tot het boekjaar 2013, (6) verlenen van kwijting aan de
commissaris-revisor met betrekking tot het boekjaar 2013, (7) mededelingen.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de OVCO van 23 juni 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
De stukken betreffende voornoemde vergadering zullen aan de eerste effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de OVCO, opdrachthoudende vereniging, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Hubert De GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, eerste effectieve
vertegenwoordiger, Annie COBBAERT, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Brugsesteenweg 51, tweede effectieve vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN DIERENDONCK,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

3. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IVOO VAN
24 JUNI 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 42, artikel 44, artikel 48, artikel 59, artikel 60, artikel 61 en artikel 65;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de Intergemeentelijke vereniging voor het
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende vereniging, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Klokhofstraat 2;
gelet op de statuten van de IVOO, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 september 1974, en de
later aangebrachte wijzigingen, het laatst bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 17 december 2013;
overwegende dat jaarlijks in de loop van het eerste semester de jaarrekening over het voorbije
boekjaar dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de revisor;
dat terzelfder tijd kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de revisoren;
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dat voormelde documenten samen met de uitnodiging ter beschikking moeten worden gesteld van
de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde ter zake moeten bepalen;
dat hierbij ook een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden moet worden gevoegd;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
gelet op de uitnodiging door de IVOO, gedaan per aangetekend schrijven van 30 april 2014
(ontvangen op 2 mei 2014), voor de algemene vergadering die doorgaat te Oostende op dinsdag 24
juni 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) akteneming van het verslag van de raad
van bestuur over het dienstjaar 2013, (2) akteneming van het verslag van de commissaris-revisor
over het boekjaar 2013, (3) goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013, (4) verlenen
van kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor, (5) aanstelling van een
vertegenwoordiger bij Belgian Waste-to-Energy, en (6) mededelingen en diversen;
gelet op de bijgevoegde verplichte stukken inzonderheid het verslag van de raad van bestuur over
het jaar 2013, omvattende het activiteitenverslag, de balans, de resultatenrekening en de
bestemming van het resultaat, het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, de
jaarrekening per 31 december 2013, alsook het geïndividualiseerd overzicht van de door de
mandatarissen in 2013 ontvangen presentiegelden en vergoedingen;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Hubert DE GRYSE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als effectieve vertegenwoordiger, en Annie COBBAERT,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Brugsesteenweg 51, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van de IVOO, en dit tot aan de volgende
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de algemene vergadering van de IVOO die zal doorgaan te Oostende op 24 juni
2014 om 18.00 uur: (1) akteneming van het verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar
2013, (2) akteneming van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, (3)
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013, (4) verlenen van kwijting aan de
bestuurders en de commissaris-revisor, (5) aanstelling van een vertegenwoordiger bij Belgian
Waste-to-Energy, en (6) mededelingen en diversen.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de IVOO van 24 juni 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
De stukken betreffende voornoemde vergadering zullen aan de effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.
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artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de IVOO, opdrachthoudende vereniging, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, effectieve
vertegenwoordiger, en Annie COBBAERT, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Brugsesteenweg 51, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. ADVIES OVER DE JAARREKENINGEN 2013 VAN DE OUDENBURGSE KERKFABRIEKEN
4.1. ADVIES OVER DE JAARREKENING 2013 VAN DE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW,
OUDENBURG [DN0908]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid artikel 55, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 (wat betreft het
tijdstip van indienen van de rekening);
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 5
september 2008 en van 14 december 2012;
gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid de slotbepalingen inzake de inwerkingtreding;
gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
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;
gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen;
gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
overwegende dat elke kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek over het voorgaande jaar
dient vast te stellen en dit voor 1 maart bij het centraal kerkbestuur moet indienen;
dat de rekeningen jaarlijks voor 1 mei bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur
moeten worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
dat de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring
van de provinciegouverneur;
overwegende dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag
na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, om advies uit te brengen;
dat de gemeenteraad zijn advies uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt een gunstig advies te
hebben uitgebracht;
gelet op de gezamenlijke afgifte van de rekeningen 2013 van de kerkfabrieken van Oudenburg,
Roksem en Westkerke door het centrale kerkbestuur op 5 mei 2014 (samen met een begeleidend
schrijven gedateerd op 2 mei 2014, en aangevuld met een overzicht van de overschotten en
tekorten van de jaarrekeningen en van de betaalde toelagen);
gelet inzonderheid op de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek van Oudenburg, opgemaakt en
goedgekeurd bij beslissing van de kerkraad van 14 januari 2014;
gelet op het financieel gedeelte van de jaarrekening;
gelet op de ingediende bewijsstukken;
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gelet inzonderheid op het bewijs van de kastoestand op 31 december 2013, op de budgetwijziging
goedgekeurd door de betrokken kerkraad op 31 december 2013, op de integrale en geactualiseerde
inventaris, en op de staat van het vermogen;
gelet op de cijfers van de jaarrekening, die enkel betrekking hebben op de exploitatie;
overwegende dat de ontvangsten 20.773,13 EUR bedroegen;
dat de uitgaven 56.437,94 EUR bedroegen;
dat het overschot op de vorige jaarrekening 9.998,45 EUR bedroeg;
dat de exploitatietoelage 50.744,90 EUR bedroeg;
dat het dienstjaar 2013 derhalve afgesloten werd met een batig saldo van 25.078,54 EUR inzake
exploitatie;
overwegende dat de betrokken kerkfabriek geen slecht beheer kan worden verweten;
dat echter wel moet worden opgemerkt dat de budgetwijziging van 31 december 2013 niet alleen
laattijdig was, maar bovendien ook niet volgens de voorgeschreven procedure werd ingediend,
meegedeeld of voorgelegd, noch bij het centraal kerkbestuur en het erkend representatief orgaan,
noch bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur;
niettegenstaande er geen nadere toelichting werd verstrekt bij de cijfers van de jaarrekening 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek
Onze-Lieve-Vrouw (Oudenburg).
artikel 2: Dit advies zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gouverneur van de
provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 4 te 8000
Brugge (voor het verstrijken van de voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 24 juni
2014).
artikel 3: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal verzonden worden naar de betrokken
kerkfabriek, p/a Kristien TROUVÉ, secretaris, Weststraat 14, 8460 Oudenburg, ter kennisgeving, en
met uitdrukkelijk verzoek om bij de rekening van het volgende dienstjaar een verantwoordingsnota
te voegen waarin het tekort of het overschot wordt toegelicht.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het centraal kerkbestuur, p/a Yvan
JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460 Oudenburg, ter informatie.
4.2. ADVIES OVER DE JAARREKENING 2013 VAN DE KERKFABRIEK SINT-MICHIEL,
ROKSEM [DN0910]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid artikel 55, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 (wat betreft het
tijdstip van indienen van de rekening);
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 5
september 2008 en van 14 december 2012;
gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid de slotbepalingen inzake de inwerkingtreding;
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gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
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;
gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen;
gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
overwegende dat elke kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek over het voorgaande jaar
dient vast te stellen en dit voor 1 maart bij het centraal kerkbestuur moet indienen;
dat de rekeningen jaarlijks voor 1 mei bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur
moeten worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
dat de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring
van de provinciegouverneur;
overwegende dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag
na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, om advies uit te brengen;
dat de gemeenteraad zijn advies uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt een gunstig advies te
hebben uitgebracht;
gelet op de gezamenlijke afgifte van de rekeningen 2013 van de kerkfabrieken van Oudenburg,
Roksem en Westkerke door het centrale kerkbestuur op 5 mei 2014 (samen met een begeleidend
schrijven gedateerd op 2 mei 2014, en aangevuld met een overzicht van de overschotten en
tekorten van de jaarrekeningen en van de betaalde toelagen);
gelet inzonderheid op de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek van Roksem, opgemaakt en
goedgekeurd in vergadering van de kerkraad van 30 december 2013;
gelet op het financieel gedeelte van de jaarrekening;
gelet op de ingediende bewijsstukken;
gelet inzonderheid op het bewijs van de kastoestand op 31 december 2013, op de staat van het
vermogen, op het overzicht van de openstaande schulden en vorderingen, en op de integrale en
geactualiseerde inventaris;
gelet op de bijgevoegde summiere toelichting bij de jaarrekening 2013;
gelet op de cijfers van de jaarrekening die enkel betrekking hebben op de exploitatie;
overwegende dat de ontvangsten 6.254,13 EUR bedroegen;
dat de uitgaven 20.281,66 EUR bedroegen;
dat het overschot op de vorige jaarrekening 7.221,89 EUR bedroeg;
dat de exploitatietoelage 18.817,52 EUR bedroeg;
dat het dienstjaar 2013 derhalve afgesloten werd met een batig saldo van 12.011,88 EUR inzake
exploitatie;
overwegende dat de betrokken kerkfabriek geen slecht beheer kan worden verweten;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek SintMichiel (Roksem).
artikel 2: Dit advies zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gouverneur van de
provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 4 te 8000
Brugge (voor het verstrijken van de voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 24 juni
2014).
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artikel 3: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal verzonden worden naar de betrokken
kerkfabriek, p/a Gilbert DEFOER, penningmeester, Brugsesteenweg 120, 8460 Oudenburg, ter
kennisgeving, en met uitdrukkelijk verzoek om ook bij de rekening van het volgende dienstjaar een
verantwoordingsnota te voegen waarin het tekort of het overschot wordt toegelicht.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het centraal kerkbestuur, p/a Yvan
JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460 Oudenburg, ter informatie.

4.3. ADVIES OVER DE JAARREKENING 2013 VAN DE KERKFABRIEK SINT-AUDOMARUS,
WESTKERKE [DN0911]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid artikel 55, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 (wat betreft het
tijdstip van indienen van de rekening);
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, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 5
september 2008 en van 14 december 2012;
gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst, inzonderheid de slotbepalingen inzake de inwerkingtreding;
gelet op de omzendbrief BB 2008/01 van 22 februari 2008 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de toepassing van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten;
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;
gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkbesturen;
gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten;
overwegende dat elke kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek over het voorgaande jaar
dient vast te stellen en dit voor 1 maart bij het centraal kerkbestuur moet indienen;
dat de rekeningen jaarlijks voor 1 mei bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur
moeten worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
dat de rekeningen onderworpen zijn aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring
van de provinciegouverneur;
overwegende dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag
na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, om advies uit te brengen;
dat de gemeenteraad zijn advies uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt een gunstig advies te
hebben uitgebracht;
gelet op de gezamenlijke afgifte van de rekeningen 2013 van de kerkfabrieken van Oudenburg,
Roksem en Westkerke door het centrale kerkbestuur op 5 mei 2014 (samen met een begeleidend
schrijven gedateerd op 2 mei 2014, en aangevuld met een overzicht van de overschotten en
tekorten van de jaarrekeningen en van de betaalde toelagen);
gelet inzonderheid op de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek van Westkerke, opgemaakt en
goedgekeurd in vergadering van de kerkraad van 20 februari 2014;
gelet op het financieel gedeelte van de jaarrekening;
gelet op de ingediende bewijsstukken;
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gelet inzonderheid op het bewijs van de kastoestand op 31 december 2013, op de bijgevoegde
interne kredietaanpassing goedgekeurd door de kerkraad op 20 december 2013, op de integrale en
geactualiseerde inventaris, op de nihilstaat inzake openstaande schulden en vorderingen, en op de
staat van het vermogen;
gelet op de cijfers van de jaarrekening die enkel betrekking hebben op de exploitatie;
overwegende dat de ontvangsten 9.435,55 EUR bedroegen;
dat de uitgaven 56.138,34 EUR bedroegen;
dat het overschot op de vorige jaarrekening 41.276,36 EUR bedroeg;
dat de exploitatietoelage 37.162,08 EUR bedroeg;
dat het dienstjaar 2013 derhalve afgesloten werd met een batig saldo van 31.735,65 EUR inzake
exploitatie;
overwegende dat de betrokken kerkfabriek geen slecht beheer kan worden verweten;
niettegenstaande er geen nadere toelichting werd verstrekt bij de cijfers van de jaarrekening 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een gunstig advies uitgebracht over de jaarrekening 2013 van de kerkfabriek SintAudomarus (Westkerke).
artikel 2: Dit advies zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gouverneur van de
provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 4 te 8000
Brugge (voor het verstrijken van de voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 24 juni
2014).
artikel 3: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal verzonden worden naar de betrokken
kerkfabriek, p/a Georges MERGAERT, penningmeester, Oude Brugseweg 26, 8460 Oudenburg, ter
kennisgeving, en met uitdrukkelijk verzoek om bij de rekening van het volgende dienstjaar een
verantwoordingsnota te voegen waarin het tekort of het overschot wordt toegelicht.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het centraal kerkbestuur, p/a Yvan
JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460 Oudenburg, ter informatie.

5. GOEDKEURING VAN DE REKENING VAN DE VZW SPORT EN RECREATIE OUDENBURG
OVER HET JAAR 2013
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2 en artikel 42;
gelet op de wetgeving inzake de verenigingen zonder winstoogmerk;
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, 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
de artikelen 17 en 18;
gelet op de goedkeuring van de begroting van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg voor het jaar
2013, bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2013;
overwegende dat de gemeentelijke toelage werd begroot op 126.056,07 EUR, als bijdrage in de
werkingskosten;
dat geen bijzondere investeringstoelage werd gevraagd;
gelet op de voorliggende rekening en balans van de vzw over het jaar 2013, zoals bezorgd bij brief
van 9 april 2014 (ontvangen op 10 april 2014);
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gelet op de goedkeuring van de rekening en de balans over het jaar 2013 door de algemene
vergadering van de vzw Sport en Recreatie op 8 april 2014;
gelet op de bijgevoegde bewijsstukken;
gelet op de aanvullende toelichting;
overwegende dat de exploitatieontvangsten 44.335,85 EUR bedragen;
dat de exploitatie-uitgaven 77.432,53 EUR bedragen;
dat het exploitatietekort 33.096,68 EUR bedraagt;
dat de leningslast (interesten en kapitaal) 92.663,46 EUR bedraagt;
dat het totale tekort 125.760,14 EUR bedraagt;
dat dit volledig wordt gedekt door de werkingstoelage van de stad;
dat wordt afgesloten met een overschot van 295,93 EUR;
overwegende dat de vzw geen slecht beheer kan worden verweten;
overwegende dat de stad er contractueel toe gehouden is het gebeurlijk deficit van de vzw te
dekken;
dat het gedeelte van de werkingstoelage dat niet nodig was om het tekort te dekken dus niet aan de
vzw toekomt, maar dient te worden terugbetaald aan de stad;
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 rekening van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg, met maatschappelijke zetel te
8460 Oudenburg, Weststraat 24, over het jaar 2013 is goedgekeurd.
artikel 1bis: Het overschot van 295,93 EUR dient aan de stad te worden terugbetaald.
artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de vzw Sport en Recreatie
Oudenburg, p/a Bekestraat 16, 8460 Oudenburg, ter kennisgeving, en met uitdrukkelijk verzoek om
ook volgend jaar de bewijsstukken horende bij de rekening mee over te maken aan het
stadsbestuur ten einde de geïnteresseerde gemeenteraadsleden in staat te stellen hun
controlerecht ten volle uit te kunnen oefenen.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de financieel beheerder.

6. BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN INTERNATIONALE ROMMELMARKT
OUDENBURG – AANVAARDING
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;
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;
overwegende dat in elke gemeente de burgemeester een algemeen rampenplan voor hulpverlening
dient op te stellen dat de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bevat in
geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen;
dat het gemeentelijk algemeen rampenplan voor hulpverlening door de gemeenteraad dient te
worden aanvaard en nadien ter goedkeuring aan de provinciegouverneur dient te worden
voorgelegd;
overwegende dat het gemeentelijk algemeen rampenplan kan worden aangevuld met bijkomende
specifieke bepalingen over bijzondere risico’s;
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dat deze bepalingen moeten worden opgenomen in bijzondere rampenplannen voor hulpverlening;
overwegende dat voor de goedkeuring van deze bijzondere plannen dezelfde
goedkeuringsprocedure dient te worden gevolgd;
dat dus ook deze bijzondere plannen door de gemeenteraad dienen te worden aanvaard en
vervolgens ter goedkeuring aan de provinciegouverneur dienen te worden voorgelegd;
gelet op de oprichting van de gemeentelijke veiligheidscel in 2007;
gelet op de taken van de gemeentelijke veiligheidscel;
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 het geactualiseerde gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan, zoals aanvaard bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014, dat op 12 februari 2014 ter goedkeuring werd
verstuurd naar de gouverneur, doch zonder dat hier ondertussen al een formele beslissing over
werd ontvangen);
gelet op de jaarlijkse organisatie van een internationale rommelmarkt in het centrum van
Oudenburg;
overwegende dat deze organisatie een bijzonder risico inhoudt;
dat voor dit evenement door de veiligheidscel reeds een bijzonder nood- en interventieplan werd
opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, doch dat echter nooit aan de gemeenteraad werd
voorgelegd;
gelet op het geactualiseerde bijzonder nood- en interventieplan Internationale Rommelmarkt
Oudenburg (editie 2014), met de bijhorende bijlagen, zoals vastgesteld door de gemeentelijke
veiligheidscel op 14 april 2014;
op voorstel van de burgemeester;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het bijzonder nood- en interventieplan Internationale Rommelmarkt Oudenburg (editie
2014), zoals opgemaakt onder redactie van de gemeentelijke veiligheidscel op 14 april 2014, wordt
aanvaard.
artikel 2: Dit bijzonder nood- en interventieplan vormt een aanvulling op het gemeentelijk algemeen
nood- en interventieplan.
artikel 3: Het bijzonder 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 4: Na goedkeuring door de provinciegouverneur zal het bijzonder 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 aanpassing of wijziging van het bijzonder nood- en interventieplan die verder gaat
dan een loutere actualisering van feitelijke gegevens zal opnieuw ter aanvaarding worden
voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens ook ter goedkeuring worden overgemaakt aan de
gouverneur.
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7. BESPREKING EN GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG EN DE REKENING OVER HET
VIERDE WERKINGSJAAR (2013-2014) VAN WOONPUNT IV - EVALUATIE
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
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 ingevolge 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 het project Wonen in Gistel, Ichtegem en Oudenburg, bij
gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2009;
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 rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
dat dit moet gebeuren binnen de zes maanden na het afsluiten van het werkjaar;
overwegende dat samen met de rekening het jaarverslag aan de gemeenteraden ter goedkeuring
dient te worden voorgelegd;
overwegende dat ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag ook een evaluatie dient te
gebeuren door de gemeenteraden;
gelet op de rekening over het vierde werkingsjaar (1 februari 2013 – 31 januari 2014) van
Woonpunt;
gelet op de vergelijkingstabel tussen de begroting volgens de projectnota en de werkelijke uitgaven
voor het derde werkingsjaar;
overwegende dat het globale te financieren werkingssaldo 106.553,02 EUR bedraagt;
dat het aandeel van de stad Oudenburg 27.703,78 EUR bedraagt (26%);
dat hiervan 14.264,39 EUR werd voldaan via tewerkgesteld personeel;
dat nog een saldo van 13.439,39 EUR te betalen blijft;
dat dit binnen de perken valt van de kredieten die voorzien waren in de financiële nota van het
budget voor het boekjaar 2013, op artikel 921/435-01;
gelet op het verslag over het vierde werkingsjaar van Woonpunt;
gelet op de rapportering over het vierde uitvoeringsjaar van het project Wonen in Gistel, Ichtegem
en Oudenburg;
gelet op de goedkeuring door het beheerscomité van Woonpunt van het jaarverslag (inhoudelijk
verslag) en de rekening (financieel verslag) over het vierde werkingsjaar, zoals blijkt uit het verslag
van de vergadering van 23 april 2014;
overwegende dat de interlokale vereniging en de beherende gemeente geen slecht beheer kan
worden verweten;
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 jaarverslag en de rekening over het vierde werkingsjaar van de interlokale vereniging
Woonpunt (1 februari 2013 – 31 januari 2014) zijn goedgekeurd.
Er worden geen opmerkingen gemaakt.
De werking van de interlokale vereniging wordt positief geëvalueerd.
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artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing wordt gedaan aan het beheerscomité van Woonpunt iv,
p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de financieel beheerder.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 20.06 uur.]

De secretaris

De voorzitter

