NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
Myriam MAES (s.pa), 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), [*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), [*ac*], Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK (CD&V), Freddy DECLERCK (N-VA), Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), Anni
CHRISTIAEN (CD&V) en Marc GILLIAERT (N-VA), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Jaak LINGIER (Open VLD) en Annie COBBAERT (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 (en met
inachtneming van de bijzondere termijnen voorzien in artikel 174) bezorgd op dinsdag 16 september
2014.
../..

25.09.2014
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
[Quorum bij aanvang: 18.]
[De vergadering wordt geopend om 20.05 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 26
juni 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 26 juni 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. KENNISNAME VAN DE REKENING VAN HET OCMW OVER HET DIENSTJAAR 2013
[Tijdens de bespreking van dit agendapunt vervoegt raadslid Stefanie VAN EEGHEM de
vergadering. Nieuw quorum: 19.]
[Raadslid Stefaan Reynaert maakt van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat het
stadsbestuur van geluk mag spreken dat het OCMW nog een spaarpotje had in 2013. Dat
spaarpotje is nu leeg, wat betekent dat er voor de komende jaren door de stad zelf zal moeten
worden bijgepast indien de gemeentelijk bijdrage, zoals die nu is voorzien, niet zou volstaan. Hij
pleit voor een ernstige en realistische inschatting van het OCMW-tekort.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 89;
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 decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 172 en volgende, voor zover reeds van
toepassing, en artikel 257;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en de
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inzonderheid artikel 4;
gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2009 met
betrekking tot de bestemming van het saldo van de dienstjaarrekening van het OCMW;
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gelet op de voorgelegde jaarrekening van het OCMW van het dienstjaar 2013, omvattende een
balans en een resultatenrekening, en op het bijgevoegde jaarverslag, verstuurd bij brief van 18 juni
2014, en geregistreerd als ontvangen op 19 juni 2014;
gelet op de bespreking en vaststelling van de jaarrekening door de raad voor maatschappelijk
welzijn in zitting van 16 juni 2014;
overwegende dat de cijfergegevens van de balans per 31 december 2013 als volgt kunnen worden
samengevat (in EUR):
Boekjaar OCMW
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar
VI. Voorraden
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
I. Kapitaal
III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en
de aflossingen
V. Gecumuleerd resultaat
VI. Investeringssubsidies en schenkingen met
specifiek doel
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN
KOSTEN
VII. Voorzieningen voor risico’s en kosten
SCHULDEN
VIII. Schulden op meer dan één jaar
IX. Schulden op ten hoogste één jaar
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA
[*]

2.574.079,00
0,00
35.650,00
2.538.429,00
0,00
12.130.003,00
0,00
0,00
720.768,00
2.055.547,00
9.258.148,00
95.540,00
14.704.082,00
4.398.491,00 [*]
3.836.348,00
0,00
42.610,00
239.663,00
279.871,00
267.526,00
267.526,00
10.038.065,00 [*]
8.771.845,00
1.225.783,00
40.438,00
14.704.082,00

Het verschil is te wijten aan de afronding.

overwegende dat de cijfergegevens van de resultatenrekening als volgt kunnen worden
samengevat (in EUR):
Boekjaar OCMW
I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde
vaste activa
II. Werkingskosten
III. Werkingsresultaat
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VI. Resultaat van de gewone activiteiten

4.470.827,00
5.729.726,00
-1.258.899,00
148.895,00
51.781,00
-1.161.784,00
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VII. Uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten
IX. Resultaat van het boekjaar
A. Te bestemmen (+) of te verwerken (-)
resultaat, omvattende het resultaat van het
boekjaar en het overgedragen resultaat van
het vorige boekjaar (+287.928,00)
B. Onttrekking aan (het kapitaal en) de
gemeentelijke bijdrage
C. Toevoeging aan het kapitaal en de
gemeentelijke bijdrage
D. Over te dragen resultaat

4.089,00
0,00
-1.157.695,00
-869.767,00

1.109.430,00
-239.663,00

overwegende dat de jaarrekening afgesloten wordt met een negatief resultaat ten bedrage van –
1.157.695,00 EUR;
overwegende dat de berekende gemeentelijke dotatie 1.109.430,00 EUR bedraagt, terwijl slechts
een gebudgetteerde dotatie werd voorzien van 750.000,00 EUR;
dat dit resulteert in een tekort op de gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 359.430,00 EUR;
dat voor de aanzuivering van dit tekort een beroep werd gedaan op het beschikbare saldo op de
balansrekening 130 “gemeentelijke bijdrage” (gecumuleerde overschotten);
dat het saldo van de balansrekening 130 “gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen”
thans nog 42.610,00 EUR bedraagt;
overwegende dat het over te dragen resultaat –239.663,00 EUR bedraagt;
gelet op de bijgevoegde toelichting;
na verificatie door het college van burgemeester en schepenen;
overwegende dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld;
overwegende dat de gemeenteraad slechts beschikt over een termijn van vijftig dagen na de
overzending om zijn opmerkingen ter kennis te brengen van de gouverneur (in principe tot 6
augustus 2013);
overwegende dat geoordeeld werd dat er geen redenen zijn om beroep in te stellen tegen deze
beslissing (van de raad voor maatschappelijk welzijn);
overwegende dat het desalniettemin nuttig wordt geacht om dit dossier ter kennisgeving aan de
gemeenteraad voor te leggen, ook als is de formele termijn voor het maken van opmerkingen
verstreken;
overwegende daarnaast dat de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde
jaarrekeningen aan de provinciegouverneur ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd;
dat de provinciegouverneur zich binnen een termijn van driehonderd dagen na ontvangst van de
jaarrekeningen dient uit te spreken over de goedkeuring en de bedragen ervan dient vast te stellen;
dat de gouverneur zijn beslissing samen met zijn eventuele opmerkingen en met het verslag van de
externe auditcommissie uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de gemeenteraad, aan de raad
voor maatschappelijk welzijn en aan de OCMW-ontvanger dient mede te delen;
gelet ter zake op het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 20 augustus
2014 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2013 van het OCMW van Oudenburg,
medegedeeld bij brief van 20 augustus 2014 (ontvangen op 21 augustus 2014), met verzoek het
besluit aan de gemeenteraad mee te delen;
gelet op de geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen;
overwegende dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van dertig dagen ingaande de dag na
het versturen van het besluit van de gouverneur om bij de Vlaamse regering beroep in te stellen
tegen dit besluit;
overwegende dat geoordeeld werd dat er geen redenen zijn om beroep in te stellen tegen deze
beslissing (van de provinciegouverneur);
overwegende dat het creditsaldo op algemene rekening 13 bij de overgang van de NOB (nieuwe
OCMW-boekhouding) naar de bbc (beleids- en beheerscyclus) een bestemming moet krijgen;
dat een creditsaldo betekent dat het OCMW in het verleden meer heeft ontvangen van de stad dan
eigenlijk nodig was;
dat het vanzelfsprekend is dat dit saldo zal terugvloeien naar de stad;
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bij ontstentenis van enige andersluidende afspraak ter zake;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
neemt kennis van en besluit:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van de dienstjaarrekening 2013 van het OCMW, en van de
aanrekening van het tekort op de gebudgetteerde gemeentelijk bijdrage ten bedrage van
359.430,00 EUR op het beschikbare saldo van de balansrekening 130 “gemeentelijke bijdrage”. Er
worden geen opmerkingen gemaakt.
artikel 1bis: Er wordt akte van genomen dat - bij ontstentenis van enige andersluidende afspraak het creditsaldo van de gemeentelijke bijdrage op algemene rekening 13, ten bedrage van 42.610,00
EUR, zal worden terugbetaald aan de gemeente.
artikel 1ter: Er wordt kennis genomen van het besluit van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen van 20 augustus 2014 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2012 van het
OCMW van Oudenburg, zoals medegedeeld bij brief van 20 augustus 2014.
artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld worden gedaan aan de voorzitter van het
OCMW, p/a Ettelgemsestraat 18-20, 8460 Oudenburg.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

3.1. KENNISNAME VAN HET BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2015 VAN DE KERKFABRIEK
ONZE-LIEVE-VROUW, OUDENBURG [DN0908]
[Raadslid Freddy DECLERCK merkt op dat de kerkfabrieken zeer slechte papieren voorleggen, en
dat de kosten (bijvoorbeeld voor de eredienst) de inkomsten ruim overstijgen. Hij meent dat bij de
kerkbesturen moet worden aangedrongen op een strikter financieel beleid. Schepen van financiën
Myriam MAES wijst erop dat de kerkfabrieken – op vraag en aandringen van het stadsbestuur –
reeds ernstige inspanningen hebben geleverd om hun tekorten te beperken. Het raadslid stelt
daarnaast ook vast dat de kerkfabrieken nogal veel aandacht krijgen in de gemeenteraad en vraagt
zich ook af of er geen interessantere dossiers op de agenda geplaatst kunnen worden? En waarom
het budget van de kerkfabriek van Ettelgem ontbreekt: daar heeft ook het stadsbestuur het raden
naar.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 9°;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder artikel 33, artikel 33/1, de artikelen 45 tot en met 50 (budget), artikel 51
en artikel 52/1;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van 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, inzonderheid Hoofdstuk II, Afdeling V en Afdeling
VII;
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;
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overwegende dat de kerkraden jaarlijks een budget voor het volgend boekjaar dienen vast te
stellen, op basis van het meerjarenplan;
dat dit budget moet worden ingediend bij het centraal kerkbestuur (in principe voor 30 juni);
dat de budgetten van de verschillende kerkraden, na het advies van het erkend representatief
orgaan (i.c. de bisschop van Brugge), gecoördineerd door het centraal kerkbestuur moeten worden
ingediend bij de gemeenteoverheid (in principe voor 1 oktober);
overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan de gemeenteraad er louter akte van dient
te nemen;
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt de gemeenteraad het budget aan het
meerjarenplan kan aanpassen (behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren
van de eredienst);
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
dat de gemeenteraad zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan het
erkend representatief orgaan;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt het budget te hebben
goedgekeurd;
gelet op de toelichting gegeven bij de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken voor het
boekjaar 2015 door het centraal kerkbestuur tijdens het overleg met de gemeente op 12 augustus
2014;
gelet op de ontvangst op 26 augustus 2014 van de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken
voor het boekjaar 2015;
gelet op de het bijgevoegde overzicht van de gemeentelijke toelagen per kerkbestuur;
gelet op de gelijktijdige toezending door het centraal kerkbestuur van de budgetten aan de
provinciegouverneur (zoals blijkt uit de begeleidende brief van 25 augustus 2014, ontvangen en
geregistreerd op 26 augustus 2014);
gelet inzonderheid op de financiële nota van het budget van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw voor het
boekjaar 2015, zoals vastgesteld door de kerkraad op 3 juni 2014;
gelet op de geraamde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 31.311,18 EUR (gewone
exploitatietoelage);
gelet op de toelichtende beleidsnota bij het budget;
gelet op de toelichtende financiële nota bij het budget;
gelet op het gunstig advies dat door het erkend representatief orgaan werd verleend aan het budget
2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Oudenburg, zoals medegedeeld door de Dienst
kerkfabrieken van het bisdom Brugge, bij brief van 21 augustus 2014;
overwegende dat de gemeente er toe gehouden is de verplichte kosten en uitgaven van de
kerkfabriek te dekken in geval van ontoereikende kosten en opbrengsten, door middel van toelagen;
gelet op de goedkeuring van de meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de
periode 2014-2019, met inbegrip van de berekening van de gemeentelijke exploitatietoelage voor
de erin opgenomen boekjaren en van de financiële afsprakennota, bij gemeenteraadsbeslissing van
30 januari 2014;
overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar 2015 binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de betrokken kerkfabriek (42.856,00
EUR);
niettegenstaande het ontbreken van een geactualiseerd meerjarenplan;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
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neemt kennis van en beslist als volgt:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het budget van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Oudenburg (DN 0908) voor het boekjaar 2015. Het budget wordt goedgekeurd.
artikel 2: Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage wordt begroot op 31.311,18 EUR, en zal worden
voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, in het exploitatiebudget, op
algemene rekening 6494031 (beleidsitem 0790-02).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld (doch uiterlijk voor het verstrijken van de
voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 15 oktober 2014) gedaan worden aan:
- de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, p/a Burg 4, 8000 Brugge;
- het centraal kerkbestuur van Oudenburg, p/a Yvan JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460
Oudenburg;
- de betrokken kerkfabriek, p/a Kristien TROUVÉ, Weststraat 14, 8460 Oudenburg;
- het erkend representatief orgaan, met name de bisschop van Brugge, p/a Heilige Geeststraat 4,
8000 Brugge.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens bezorgd aan de financieel beheerder.

3.2. KENNISNAME VAN HET BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2015 VAN DE KERKFABRIEK
SINT-MICHIEL, ROKSEM [DN0910]
[Zie punt 3.1.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 9°;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder artikel 33, artikel 33/1, de artikelen 45 tot en met 50 (budget), artikel 51
en artikel 52/1;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van 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, inzonderheid Hoofdstuk II, Afdeling V en Afdeling
VII;
gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
overwegende dat de kerkraden jaarlijks een budget voor het volgend boekjaar dienen vast te
stellen, op basis van het meerjarenplan;
dat dit budget moet worden ingediend bij het centraal kerkbestuur (in principe voor 30 juni);
dat de budgetten van de verschillende kerkraden, na het advies van het erkend representatief
orgaan (i.c. de bisschop van Brugge), gecoördineerd door het centraal kerkbestuur moeten worden
ingediend bij de gemeenteoverheid (in principe voor 1 oktober);
overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan de gemeenteraad er louter akte van dient
te nemen;
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
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overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt de gemeenteraad het budget aan het
meerjarenplan kan aanpassen (behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren
van de eredienst);
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
dat de gemeenteraad zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan het
erkend representatief orgaan;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt het budget te hebben
goedgekeurd;
gelet op de toelichting gegeven bij de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken voor het
boekjaar 2015 door het centraal kerkbestuur tijdens het overleg met de gemeente op 12 augustus
2014;
gelet op de ontvangst op 26 augustus 2014 van de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken
voor het boekjaar 2015;
gelet op de het bijgevoegde overzicht van de gemeentelijke toelagen per kerkbestuur;
gelet op de gelijktijdige toezending door het centraal kerkbestuur van de budgetten aan de
provinciegouverneur (zoals blijkt uit de begeleidende brief van 25 augustus 2014, ontvangen en
geregistreerd op 26 augustus 2014);
gelet inzonderheid op de financiële nota van het budget van kerkfabriek Sint-Michiel voor het
boekjaar 2015, zoals vastgesteld door de kerkraad op 5 juli 2014;
gelet op de geraamde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 6.088,53 EUR (gewone
exploitatietoelage);
gelet op de toelichtende beleidsnota bij het budget;
gelet op het gunstig advies dat door het erkend representatief orgaan werd verleend aan het budget
2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Oudenburg, zoals medegedeeld door de Dienst
kerkfabrieken van het bisdom Brugge, bij brief van 21 augustus 2014;
overwegende dat de gemeente er toe gehouden is de verplichte kosten en uitgaven van de
kerkfabriek te dekken in geval van ontoereikende kosten en opbrengsten, door middel van toelagen;
gelet op de goedkeuring van de meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de
periode 2014-2019, met inbegrip van de berekening van de gemeentelijke exploitatietoelage voor
de erin opgenomen boekjaren en van de financiële afsprakennota, bij gemeenteraadsbeslissing van
30 januari 2014;
overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar 2015 binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de betrokken kerkfabriek (11.453,00
EUR);
niettegenstaande het ontbreken van een geactualiseerd meerjarenplan;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
neemt kennis van en beslist als volgt:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het budget van de kerkfabriek Sint-Michiel van Roksem (DN
0910) voor het boekjaar 2015. Het budget wordt goedgekeurd.
artikel 2: Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage wordt begroot op 6.088,53 EUR, en zal worden
voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, in het exploitatiebudget, op
algemene rekening 6494031 (beleidsitem 0790-04).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld (doch uiterlijk voor het verstrijken van de
voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 15 oktober 2014) gedaan worden aan:
- de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, p/a Burg 4, 8000 Brugge;
- het centraal kerkbestuur van Oudenburg, p/a Yvan JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460
Oudenburg;
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de betrokken kerkfabriek, p/a Gilbert DEFOER, Brugsesteenweg 120, 8460 Oudenburg;
het erkend representatief orgaan, met name de bisschop van Brugge, p/a Heilige Geeststraat 4,
8000 Brugge.

artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens bezorgd aan de financieel beheerder.

3.3. KENNISNAME VAN HET BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2015 VAN DE KERKFABRIEK
SINT-AUDOMARUS, WESTKERKE [DN0911]
[Zie punt 3.1.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 255, 9°;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder artikel 33, artikel 33/1, de artikelen 45 tot en met 50 (budget), artikel 51
en artikel 52/1;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van 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, inzonderheid Hoofdstuk II, Afdeling V en Afdeling
VII;
gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
boekhouding van de besturen van de eredienst;
overwegende dat de kerkraden jaarlijks een budget voor het volgend boekjaar dienen vast te
stellen, op basis van het meerjarenplan;
dat dit budget moet worden ingediend bij het centraal kerkbestuur (in principe voor 30 juni);
dat de budgetten van de verschillende kerkraden, na het advies van het erkend representatief
orgaan (i.c. de bisschop van Brugge), gecoördineerd door het centraal kerkbestuur moeten worden
ingediend bij de gemeenteoverheid (in principe voor 1 oktober);
overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan de gemeenteraad er louter akte van dient
te nemen;
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
overwegende dat wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan overschrijdt de gemeenteraad het budget aan het
meerjarenplan kan aanpassen (behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren
van de eredienst);
dat dit dient te gebeuren binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van
het budget bij de gemeenteoverheid;
dat de gemeenteraad zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn dient te versturen aan de
provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de kerkfabrieken in kwestie en aan het
erkend representatief orgaan;
dat bij ontstentenis van deze kennisgeving de gemeenteraad geacht wordt het budget te hebben
goedgekeurd;
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gelet op de toelichting gegeven bij de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken voor het
boekjaar 2015 door het centraal kerkbestuur tijdens het overleg met de gemeente op 12 augustus
2014;
gelet op de ontvangst op 26 augustus 2014 van de budgetten van de Oudenburgse kerkfabrieken
voor het boekjaar 2015;
gelet op de het bijgevoegde overzicht van de gemeentelijke toelagen per kerkbestuur;
gelet op de gelijktijdige toezending door het centraal kerkbestuur van de budgetten aan de
provinciegouverneur (zoals blijkt uit de begeleidende brief van 25 augustus 2014, ontvangen en
geregistreerd op 26 augustus 2014);
gelet inzonderheid op de financiële nota van het budget van kerkfabriek Sint-Audomarus voor het
boekjaar 2015, zoals vastgesteld door de kerkraad op 26 juni 2014;
gelet op de geraamde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 36.560,20 EUR (gewone
exploitatietoelage);
gelet op de toelichtende beleidsnota bij het budget;
gelet op het gunstig advies dat door het erkend representatief orgaan werd verleend aan het budget
2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Oudenburg, zoals medegedeeld door de Dienst
kerkfabrieken van het bisdom Brugge, bij brief van 21 augustus 2014;
overwegende dat de gemeente er toe gehouden is de verplichte kosten en uitgaven van de
kerkfabriek te dekken in geval van ontoereikende kosten en opbrengsten, door middel van toelagen;
gelet op de goedkeuring van de meerjarenplannen van de Oudenburgse kerkfabrieken voor de
periode 2014-2019, met inbegrip van de berekening van de gemeentelijke exploitatietoelage voor
de erin opgenomen boekjaren en van de financiële afsprakennota, bij gemeenteraadsbeslissing van
30 januari 2014;
overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar 2015 binnen de grenzen blijft van het
bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan van de betrokken kerkfabriek (40.969,00
EUR);
niettegenstaande het ontbreken van een geactualiseerd meerjarenplan;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
neemt kennis van en beslist als volgt:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het budget van de kerkfabriek Sint-Audomarus van
Westkerke (DN 0911) voor het boekjaar 2015. Het budget wordt goedgekeurd.
artikel 2: Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage wordt begroot op 36.560,20 EUR, en zal worden
voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, in het exploitatiebudget, op
algemene rekening 6494031 (beleidsitem 0790-05).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld (doch uiterlijk voor het verstrijken van de
voorgeschreven termijn van 50 dagen, d.i. uiterlijk op 15 oktober 2014) gedaan worden aan:
- de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, p/a Burg 4, 8000 Brugge;
- het centraal kerkbestuur van Oudenburg, p/a Yvan JONCKHEERE, Zuidstraat 2, 8460
Oudenburg;
- de betrokken kerkfabriek, p/a Georges MERGAERT, Oude Brugseweg 26, 8460 Oudenburg;
- het erkend representatief orgaan, met name de bisschop van Brugge, p/a Heilige Geeststraat 4,
8000 Brugge.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens bezorgd aan de financieel
beheerder.
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4. BESLISSING TOT INSTAP IN HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 MET
INGANG VAN 1 JANUARI 2015 EN GOEDKEURING VAN DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL
EN DE DAARAAN VERBONDEN MODALITEITEN (VOOR DE JAREN 2015 TOT EN MET 2025)
[De burgemeester schetst in het kort de voorgeschiedenis van de oprichting van de
hulpverleningszones in de provincie West-Vlaanderen, en de problemen waar de gemeenten mee
werden geconfronteerd als gevolg van de disparate samenstelling van Hulpverleningszone 1. De
bijdrage van Oudenburg zal geleidelijk aan stijgen van 1,04% (in 2015) tot 1,29% (in 2025). Al bij al
is de voorgestelde verdeelsleutel billijk voor Oudenburg, maar daarom niet minder zwaar. Zo
bedraagt de gemiddelde kost per inwoner van de zone voor 2015 70 euro (29.500.000 euro).
Oudenburg dient evenwel slechts 34 euro per inwoner te betalen (306.000 euro). Het komt er nu
vooral op aan om de exploitatiekosten verder te beheersen en de investeringen te beperken en te
spreiden.
Op vraag van raadslid Freddy DECLERCK verduidelijkt de burgemeester dat het de bedoeling is om
de oneigenlijke taken die nu door bepaalde hulpdiensten worden uitgevoerd (chauffeurstaken,
opkuis na evenementen) af te bouwen en om te komen tot een uniform retributiereglement (omdat
nu door verschillende gemeenten verschillende tarieven worden aangerekend voor dezelfde
tussenkomsten). Hij preciseert dat de civiele bescherming geen deel uitmaakt van de hervorming
van de hulpdiensten.
Raadslid Anthony DUMAREY vraagt of de procentuele stijging van de bijdrage betekent dat andere
gemeenten dan minder zullen moeten bijdragen. De burgemeester bevestigt dit. Dit is een
onderdeel van het compromis dat met de grote steden werd gesloten. Het is hoe dan ook een
betere regeling dan in de wet werd bepaald, en dit kon alleen worden gerealiseerd dankzij de
begripvolle houding van Brugge, Oostende en Knokke.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en
artikel 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 68, § 2, zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde
aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van
de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging
van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van
de hulpverleningszones;
overwegende dat de stad Oudenburg (samen met de steden en gemeenten Blankenberge, Brugge,
De Haan, Gistel, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Torhout, Beernem, Bredene,
Damme, Ichtegem, Jabbeke, Zedelgem en Zuienkerke) deel uitmaakt van Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen (regio Brugge-Oostende);
gelet op de besluiten van de diverse gemeenteraden van juni en juli 2010 betreffende de instap in
de operationele prezone en de goedkeuring van de financiële verdeelsleutel;
gelet op de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 14 augustus 2014
betreffende de criteria voor de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones;
overwegende dat het bepalen van de gemeentelijke dotatie een belangrijke maatregel is voor de
gemeente om de overdracht naar de hulpverleningszone vanaf 2015 mogelijk te maken;
gelet op de veelvuldige overlegmomenten tussen de diverse gemeenten in de prezoneraad van
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
gelet inzonderheid op de bespreking op de prezoneraad van 1 september 2014 en het verzoek van
de prezoneraad van 1 september 2014 om het bereikte akkoord omtrent de financiële verdeelsleutel
en de daaraan verbonden modaliteiten tegen uiterlijk eind oktober 2014 voor goedkeuring aan de
gemeenteraad voor te leggen;
overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd worden op
basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
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overwegende dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de dotatie van elke gemeente vastgesteld wordt
door de gouverneur volgens de nadere bepalingen voor berekening en betaling van gemeentelijke
dotaties bepaald in de wet;
overwegende dat alle gemeenteraden van de gemeenten van de hulpverleningszone akkoord gaan
met de herziening van de financiële verdeelsleutel vanaf 1 januari 2015;
overwegende dat de financiële werkgroep opgericht door de prezoneraad ter voorbereiding van de
hervorming een voorstel van overeenkomst inzake de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie
voor de hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 heeft voorgelegd;
overwegende dat dit voorstel van financiële verdeelsleutel 2015-2025 rekening houdt met de
tegengestelde financiële belangen van de diverse besturen ( grote besturen met een beroepskorps,
gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps en de kleinere beschermde gemeenten) en de
financiële draagkracht van de 17 gemeenten;
overwegende dat in dit voorstel rekening gehouden wordt met de opmerkingen die de raadsleden
tijdens de prezoneraad hebben aangebracht;
overwegende dat de prezoneraad de gemeentelijke dotatie slechts kan vastleggen na voorafgaand
akkoord van de verschillende gemeenteraden van de prezone;
overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad zijn akkoord voor de verdeelsleutel dient te
verlenen voor 1 november 2014, indien de hulpverleningszone wenst op te starten op 1 januari
2015;
overwegende dat indien het akkoord van een gemeente van de hulpverleningszone later dan 1
november 2014 valt, de hulpverleningszone federale middelen verliest;
overwegend dat de hulpverleningszone een schaalvoordeel en synergie kan opleveren;
overwegende dat de hulpverleningszone de dekkingsgraad van de dienstverlening aan de
zogenaamde ‘witte vlekken’ binnen de zone zal verbeteren;
overwegende dat voor de financiële zekerheid van iedere gemeente en voor de stabiliteit van de
operationele werking van de hulpverleningszone er over een redelijke termijn een akkoord
noodzakelijk is over het gezamenlijk dragen van het financieringstekort;
overwegende dat dit onderling akkoord tussen de 17 gemeenten budgettaire duidelijkheid biedt
inzake de procentuele financiële inbreng voor de periode 2015-2025, tenzij er een consensus is
tussen alle 17 gemeenten om de financiële verdeelsleutel vroeger te herzien;
overwegende dat de gemeentelijke dotatie dient ingeschreven te worden in de gemeentelijke
meerjarenplanning en het gemeentelijk budget;
gelet op het bijgevoegde ontwerp van overeenkomst betreffende de financiële verdeelsleutel en de
daaraan verbonden modaliteiten, voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, voor de jaren 2015
tot en met 2025;
gelet op de bevoegdheid van de burgemeester op het vlak van civiele veiligheid;
op voorstel van de burgemeester;
in openbare vergadering;
na toelichting, discussie en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenbrug zal instappen in Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (regio
Brugge-Oostende) vanaf 1 januari 2015.
artikel 1bis: De stad Oudenburg keurt de overeenkomst betreffende de financiële verdeelsleutel en
de daaraan verbonden modaliteiten, voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, voor de jaren
2015 tot en met 2025, goed.
Inzonderheid gaat de stad Oudenburg akkoord met de volgende bijdragepercentages voor de
periode 2015 – 2025:
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jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

%
1,0382
1,0664
1,0946
1,1228
1,1510
1,1792
1,2074
1,2356
1,2639
1,2921
1,2921

De tekst van de overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt er integrerend deel
van uit.
artikel 1ter: De stad Oudenburg engageert zich formeel om jaarlijks (voor de duur van de
overeenkomst) de nodige kredieten te voorzien in de financiële nota van het budget, voor de
betaling van haar aandeel in de gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone, meer bepaald in
het exploitatiebudget op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01).
De vaststelling van de jaarlijkse dotatie zal gebeuren bij afzonderlijke beslissing.
artikel 2: De overeenkomst zal namens de stad Oudenburg worden ondertekend door de
burgemeester en de secretaris.
artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt onverwijld (en uiterlijk tegen 30 oktober 2014) bezorgd
aan de voorzitter van de prezoneraad van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1, p/a
Brandweerstraat 7, 8300 Knokke-Heist, ter kennisgeving en voor verder gevolg.
artikel 4: Deze beslissing wordt opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de
aangelegenheden waarover een beslissing werd genomen die binnen de twintig dagen per
aangetekende zending aan de provinciegouverneur (als commissaris van de Vlaamse regering)
wordt gezonden in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht, via het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge.
artikel 5: Deze beslissing zal daarnaast en binnen dezelfde termijn ter goedkeuring worden
doorgestuurd naar de provinciegouverneur (als commissaris van de federale regering) in het kader
van het bijzonder specifiek toezicht, via de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Dienst
Civiele Veiligheid, Provinciehuis Burg, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal gebeuren per aangetekende
zending.
Een afschrift zal tezelfdertijd worden gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken, via de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Leuvenseweg
1, 1000 Brussel. Dit zal eveneens gebeuren per aangetekende zending.
artikel 6: Een afschrift van deze beslissing wordt ook gestuurd aan de financieel beheerder, samen
met een afschrift van de overeenkomst.
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BIJLAGE: OVEREENKOMST TUSSEN DE HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 IN OPRICHTING EN DE
GEMEENTEN INZAKE DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL EN DE DAARAAN VERBONDEN MODALITEITEN VOOR
DE PERIODE 2015-2025
Tussen,
De Prezone van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting, p/a Siemenslaan 6, 8020 Oostkamp,
vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, voorzitter en de heer Filiep Dekiere, coördinator, in uitvoering van het
besluit van de prezoneraad van 1 september 2014, hierna ‘de hulpverleningszone’ genoemd, enerzijds.
En,
Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Klerck,
burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014,
hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer André Van Nieuwkerke, voorzitter van de
gemeenteraad en de heer Johan Coens, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014,
hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, vertegenwoordigd door de heer Peter Breemersch, burgemeester
en de heer Franky Museeuw, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, vertegenwoordigd door de heer Bart Halewyck, burgemeester en mevrouw
Lieve Wydooghe, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’
genoemd, anderzijds.
Gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Graaf Leopold Lippens,
burgemeester en mevrouw Miet Gobert, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014,
hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, vertegenwoordigd door mevrouw Janna Rommel-Opstaele,
burgemeester en de heer Pierre Ryckewaert, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van
xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door de heer Jean Vandecasteele, burgemeester en
de heer Kristof Beuren, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’
genoemd, anderzijds.
Gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Jan de Keyser, eerste schepen
en de heer Jan Compernol, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Norbert De Cuyper, burgemeester en de
heer Luc Vandamme, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’
genoemd, anderzijds.
Gemeente Beernem, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem, vertegenwoordigd door de heer Johan De Rycke,
burgemeester en de heer Jan Claeys, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014,
hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, vertegenwoordigd door de heer Steve Vandenberghe, burgemeester
en de heer Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna
‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, vertegenwoordigd door de heer Joachim Coens, burgemeester en de heer
Hendrik De Corte, waarnemend stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, vertegenwoordigd door de heer Karl Bonny, burgemeester en de
heer Luc Delarue, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’
genoemd, anderzijds.
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Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, vertegenwoordigd door de heer Daniël Vanhessche, burgemeester en
de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer Ignace Dereeper, burgemeester en de
heer Johan Rosseel, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’
genoemd, anderzijds.
Gemeente Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer Patrick Arnou, burgemeester
en de heer Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, vertegenwoordigd door de heer Alain De Vlieghe, burgemeester
en de heer Franky Goethals, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de
gemeente’ genoemd, anderzijds.
Vooraf:
Voor de opmaak van de verdeelsleutel 2015-2025 werd met de diverse belangen én de financiële draagkracht van alle 17
gemeenten rekening gehouden (grote besturen met een beroepskorps, gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps,
kleinere beschermde gemeenten). Desalniettemin is dit een solidariteitscompromis en zal de financiering van de
hulpverleningszone voor alle gemeenten een bijzondere financiële inspanning vergen. Om die reden zijn een aantal
randvoorwaarden uitdrukkelijk gekoppeld aan de goedkeuring van het procentueel aandeel van elke gemeente in het te
financieren saldo van de hulpverleningszone.
Wordt het volgende overeengekomen:
Titel I: Verplichtingen van de gemeenten
Artikel 1:
De gemeenten verbinden zich ertoe ten opzichte van elkaar en de hulpverleningszone volgend percentage van het
jaarlijks te financieren saldo (globale gemeentelijk aandeel) van de hulpverleningszone bij te dragen:
Gemeente

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Blankenberge

2,1476%

2,2053%

2,2629%

2,3206%

2,3782%

2,4359%

2,4935%

2,5511%

2,6088%

2,6664%

2,6664%

31,3200%

31,2600%

31,2000%

31,1400%

31,0800%

31,0200%

30,9600%

30,9000%

30,8400%

30,7800%

30,7800%

3,2998%

3,2895%

3,2793%

3,2690%

3,2588%

3,2485%

3,2383%

3,2280%

3,2178%

3,2075%

3,2075%

Brugge
De Haan
Gistel

1,4164%

1,4529%

1,4893%

1,5257%

1,5622%

1,5986%

1,6350%

1,6715%

1,7079%

1,7444%

1,7444%

Knokke-Heist

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

Middelkerke

3,4935%

3,5070%

3,5205%

3,5340%

3,5475%

3,5610%

3,5745%

3,5880%

3,6015%

3,6150%

3,6150%

Oostende

29,0168%

28,5235%

28,0303%

27,5371%

27,0438%

26,5506%

26,0574%

25,5641%

25,0709%

24,5777%

24,5777%

Oostkamp

2,5695%

2,6389%

2,7084%

2,7778%

2,8473%

2,9167%

2,9862%

3,0556%

3,1251%

3,1945%

3,1945%

Torhout

2,6813%

2,7527%

2,8240%

2,8954%

2,9667%

3,0381%

3,1094%

3,1807%

3,2521%

3,3234%

3,3234%

Beernem

1,7169%

1,7638%

1,8107%

1,8576%

1,9045%

1,9513%

1,9982%

2,0451%

2,0920%

2,1389%

2,1389%

Bredene

1,8095%

1,8589%

1,9084%

1,9578%

2,0073%

2,0568%

2,1062%

2,1557%

2,2052%

2,2546%

2,2546%

Damme

1,2586%

1,2872%

1,3159%

1,3445%

1,3731%

1,4017%

1,4304%

1,4590%

1,4876%

1,5162%

1,5162%

Ichtegem

1,5723%

1,6145%

1,6568%

1,6991%

1,7414%

1,7836%

1,8259%

1,8682%

1,9104%

1,9527%

1,9527%

Jabbeke

1,5829%

1,6259%

1,6688%

1,7117%

1,7547%

1,7976%

1,8405%

1,8834%

1,9264%

1,9693%

1,9693%

Oudenburg

1,0382%

1,0664%

1,0946%

1,1228%

1,1510%

1,1792%

1,2074%

1,2356%

1,2639%

1,2921%

1,2921%

Zedelgem

2,5582%

2,6265%

2,6947%

2,7630%

2,8312%

2,8994%

2,9677%

3,0359%

3,1042%

3,1724%

3,1724%

Zuienkerke

0,3185%

0,3270%

0,3355%

0,3440%

0,3524%

0,3609%

0,3694%

0,3779%

0,3864%

0,3949%

0,3949%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%
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Artikel 2:
Het te betalen bedrag aan de hulpverleningszone wordt in twaalfden, d.i. maandelijks, gestort door de gemeente, ten
laatste op de 10de dag van de maand op het bankrekeningnummer van de hulpverleningszone.
Bij iedere laattijdige betaling is de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing,
berekend per dag.
Artikel 3:
De hulpverleningszone wordt op 1 januari 2015 automatisch ‘om niet’, d.w.z. gratis, eigenaar van alle roerend materieel en
voertuigen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De gemeenten met korps gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord.
Artikel 4:
De gemeenten zullen de gemeentelijke retributiereglementen in een zonaal retributiereglement laten harmoniseren. De
opgenomen tarieven in dit gelijkvormig reglement zijn voldoende hoog en een noodzakelijke bron van inkomsten voor de
hulpverleningszone. De aanvrager die een prestatie van de hulpverleningszone vraagt, staat op basis van de
goedgekeurde tarieven in het zonaal retributiereglement in voor de betaling ervan. Gemeenten die niet akkoord gaan dat
bepaalde tarieven geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden aan de aanvrager maken daarnaast een eigen
gemeentelijk reglement op basis van het derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat die gemeenten die afwijken van het
algemene (zonale) retributiereglement zelf aan de zone het verschil tussen het zonale retributiereglement en de eigen
gevraagde gemeentelijke bijdrage dienen te betalen.

Titel II: Verplichtingen van de hulpverleningszone
Artikel 5:
De hulpverleningszone verbindt zich ertoe de bedragen die haar zijn toegekend te gebruiken voor de doeleinden van de
hulpverleningszone. De zoneraad bepaalt bij begrotingswijziging de bestemming van de eventuele overschotten op de
afgesloten jaarrekeningen, hetzij opname in de gewone dienst, de buitengewone dienst of terugstorting naar de
gemeenten.
Artikel 6:
De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.
Artikel 7:
De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad. De prezoneraad van 1 september 2014
heeft het investeringsvolume voor 2015 vastgelegd op 1,5 miljoen euro. De financiering van deze investeringen gebeurt in
de hulpverleningszone door middel van leningen. De zoneraad kan enkel gemotiveerd, in geval van dringende en
onvoorziene omstandigheden, voor een urgente, noodzakelijke investering van dit investeringsplafond afwijken.
Artikel 8:
De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de
contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de
modaliteit vermeld in artikel 6. In 2015 wordt geen enkel personeelslid (operationeel/calog) vervangen d.m.v. externe
aanwervingen. Er wordt in 2015 niemand gerekruteerd door de hulpverleningszone. Enkel interne verschuivingen binnen
het personeelsbestand van de hulpverleningszone zijn mogelijk. De (pre)zoneraad kan van deze algemene stelregel
inzake personeel uitzonderlijk afwijken voor strategisch, organisatorisch noodzakelijke aanwervingen.
Artikel 9:
De hulpverleningszone betaalt tot in 2025 een vastgelegde huurprijs voor de huidige gebouwen van de brandweer. De
hulpverleningszone huurt de brandweergebouwen van de gemeenten van oorsprong. 75 % van de eerder geschatte
huurprijs wordt als totale huur voorzien. (1.469.545 euro x 75% = 1.102.158,75 euro) Deze huurprijs wordt jaarlijks
geïndexeerd met 2%. Dit betekent dat de hulpverleningszone volgende huurprijs aan de desbetreffende gemeenten
betaalt in 2015:
Blankenberge: 90.468,75 euro
Brugge Pathoekeweg: 271.095,00 euro
Brugge Walweinstraat: 32.745 euro
De Haan: 30.645 euro
Gistel: 57.825,00 euro
Knokke-Heist: 142.893,75 euro
Middelkerke: 73.177,50 euro
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Oostende: 251.426,25 euro
Oostkamp Siemenslaan: 72.262,50 euro
Oostkamp Ruddervoorde: 4.923,75 euro
Torhout: 74.696,25 euro.

Latere wijzigingen in het gebouwenbestand (nieuwbouw, buiten dienst stelling,…) en bijhorende financiering worden
voorgelegd aan de zoneraad. De gemeente van oorsprong blijft eigenaar van de brandweergebouwen.
De zoneraad sluit eenvormige huurovereenkomsten met de eigenaars van de brandweergebouwen af.
Artikel 10:
De hulpverleningszone streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een vorm van samenwerkingsverband met
andere hulpverleningszones om het kostenplaatje van de hulpverleningszone te drukken en zo efficiënt mogelijk te
werken, bv. een gemeenschappelijke aankoopcentrale.
Artikel 11:
De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te
bezwaren.

Titel III: Algemene bepalingen
Artikel 12:
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 jaar (2015-2025). Deze overeenkomst zal door iedere partij
ter goeder trouw worden uitgevoerd.
Artikel 13:
Onderhavige overeenkomst die door de prezoneraad voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 met de 17
gemeenten wordt afgesloten, is met ingang van 1 januari 2015 integraal van toepassing voor de Hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1.
Artikel 14:
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze overeenkomst is opgemaakt in 18 exemplaren. Elke stad/gemeente verklaart een ondertekend exemplaar te hebben
ontvangen.
Voor de Prezone West-Vlaanderen 1- Hulpverleningszone in oprichting:
Luc Vanparys
Filiep Dekiere
voorzitter prezoneraad
coördinator prezone West-Vlaanderen 1
Voor stad Blankenberge:
Patrick De Klerck
burgemeester

Peter Verheyden
stadssecretaris

Voor stad Brugge:
Renaat Landuyt
burgemeester

Johan Coens
stadssecretaris

Voor gemeente De Haan:
Peter Breemersch
burgemeester

Franky Museeuw
gemeentesecretaris

Voor stad Gistel:
Bart Halewyck
burgemeester

Lieve Wydooghe
stadssecretaris

Voor gemeente Knokke Heist:
Graaf Leopold Lippens
burgemeester

Miet Gobert
stadssecretaris
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Voor gemeente Middelkerke:
Janna Rommel-Opstaele
burgemeester

Pierre Ryckewaert
gemeentesecretaris

Voor stad Oostende:
Jean Vandecasteele
burgemeester

Kristof Beuren
stadssecretaris

Voor gemeente Oostkamp:
Jan de Keyser
eerste schepen

Jan Compernol
gemeentesecretaris

Voor stad Torhout:
Norbert De Cuyper
burgemeester

Luc Vandamme
stadssecretaris

Voor gemeente Beernem:
Johan De Rycke
burgemeester

Jan Claeys
gemeentesecretaris

Voor gemeente Bredene:
Steve Vandenberghe
burgemeester

Yannick Wittevrongel
gemeentesecretaris

Voor stad Damme:
Joachim Coens
burgemeester

Hendrik De Corte
waarnemend stadssecretaris

Voor gemeente Ichtegem:
Karl Bonny
burgemeester

Luc Delarue
gemeentesecretaris

Voor gemeente Jabbeke:
Daniël Vanhessche
burgemeester

Gabriël Acke
gemeentesecretaris

Voor stad Oudenburg:
Ignace Dereeper
burgemeester

Johan Rosseel
stadssecretaris

Voor gemeente Zedelgem:
Patrick Arnou
burgemeester

Kurt Ryheul
gemeentesecretaris

Voor gemeente Zuienkerke:
Alain De Vlieghe
burgemeester

Franky Goethals
gemeentesecretaris

5. ADVIES OVER HET ONTWERP VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
SOLITAIRE VAKANTIEWONINGEN BRUGGE-OOSTENDE
[Burgemeester Ignace DEREEPER, bevoegd voor ruimtelijke ordening, stelt dat het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan ervoor moet zorgen dat ook vakantiewoningen in agrarisch gebied
stedenbouwkundig vergund kunnen worden, om dan ook een toeristische vergunning te kunnen
krijgen.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid art. 2.2.10.;
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gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies (en latere wijzigingen);
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van
toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen;
gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, zoals goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 6 maart 2002 en bij ministerieel besluit van 11 februari 2014 (wat de
herziening betreft);
gelet op de lopende procedure voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor
solitaire vakantiewoningen voor de regio Brugge-Oostende, omvattende volgende gemeenten (of
delen ervan): Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem,
Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en
Zuienkerke;
overwegende dat toeristische logies (waaronder vakantiewoningen) ingevolge het logiesdecreet
moeten beschikken over een stedenbouwkundige vergunning voor de functie vakantiewoning of
over een stedenbouwkundig attest waaruit blijkt dat de functie vakantiewoning in aanmerking komt
voor een stedenbouwkundige vergunning;
dat dit een vereiste is om de nodige exploitatievergunning te kunnen verkrijgen;
dat solitaire vakantiewoningen moeten kunnen aantonen dat, naast de constructie, ook de functie
stedenbouwkundig vergund is of kan worden;
overwegende evenwel dat een vakantiewoning binnen de huidige juridische context niet
stedenbouwkundig vergund kan worden in de bestemmingscategorie landbouw;
dat het uitvoeringsplan hiervoor een oplossing moet bieden;
gelet op het schrijven van de deputatie West-Vlaanderen van 7 juli 2014 (met kenmerk
DG/14/1467-213_00132_00001) (ontvangen op 28 juli 2014) betreffende het openbaar onderzoek
inzake het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen BruggeOostende;
overwegende dat de provincieraad het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire
vakantiewoningen Brugge-Oostende voorlopig heeft vastgesteld op 3 juli 2014;
dat voorgeschreven is dat het ontwerp aansluitend aan een openbaar onderzoek wordt
onderworpen;
dat het openbaar onderzoek loopt van 25 augustus 2014 tot en met 24 oktober 2014;
overwegende dat de gemeenteraad binnen de termijn van het openbaar onderzoek zijn advies moet
overmaken aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO);
overwegende dat er geen bezwaren en/of opmerkingen zijn aangaande het voorliggende ontwerp
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire vakantiewoningen Brugge-Oostende;
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 kennis genomen van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Solitaire vakantiewoningen Brugge-Oostende, zoals voorlopig vastgesteld door de provincieraad
van West-Vlaanderen op 3 juli 2014, en thans in openbaar onderzoek.
artikel 2: Er worden geen bezwaren geopperd of opmerkingen gemaakt. Er wordt bijgevolg een
gunstig advies verleend.
artikel 3: Kennisgeving van dit besluit zal worden gedaan aan PROCORO, p/a Provinciehuis
Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-Laan 41, 8200 Sint Andries, tegen uiterlijk 24 oktober
2014.
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6. KENNISNEMING VAN DE OVEREENKOMST NR. 14/87 INZAKE DE MEDEDELING VAN
PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE
STAD OUDENBURG VOOR DE AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN AANVULLENDE
VOORDELEN AAN INWONERS DIE RECHT HEBBEN OP EEN VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING, MET
TOEPASSING VAN BERAADSLAGING NR. 11/29 VAN 5 APRIL 2011 VAN HET SECTORAAL
COMITÉ VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN VAN DE GEZONDHEID ZOALS GEWIJZIGD OP 4
JUNI 2013, INZONDERHEID VOOR WAT BETREFT DE TOEKENNING VAN VERMINDERINGEN
INZAKE DE GEMEENTELIJKE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING VOOR DE
AANSLAGJAREN 2014-2018
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42, artikel 43 en artikel 64;
gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en de organisatie van de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en de bijhorende uitvoeringsbepalingen;
gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, en medegaande uitvoeringsbepalingen;
gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (en latere wijzigingen), alsmede op de bijhorende
uitvoeringsbepalingen, inzonderheid artikel 37;
gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut;
gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 betreffende de uitkeringen voor geneeskundige
verzorging ten laste van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, inzonderheid artikel 3;
gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1936, houdende wijziging en samenordening van de
statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, inzonderheid artikel 78bis;
gelet op de Programmawet van 29 maart 2012;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 houdende vaststelling van het reglement
inzake algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten, voor
de jaren 2014 tot en met 2019;
overwegende dat voormeld belastingreglement voorziet in een belastingvermindering ten voordele
van personen die genieten van een verhoogde tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige
verzorging;
overwegende dat deze verschillende categorieën van rechthebbenden geïntegreerd zijn in het
personenrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gelet op de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank en de gemeente;
gelet op de mogelijkheid tot het bekomen van deze gegevens mits het indienen van een
machtigingsaanvraag bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
gelet op de daaruit voortvloeiende vereenvoudiging van bewijslast;
gelet op de aanvraag ingediend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot het bekomen van
toegang tot de gegevens van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming, bij brief van
19 mei 2014;
gelet op de beraadslaging met nummer 11/29 van 5 april 2011, zoals gewijzigd op 4 juni 2013, van
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Sociale Zekerheid,
met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de gemeentes en provincies met het
oog op de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan gerechtigden op de verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (algemene
machtiging aan de gemeentes en provincies die aan de voorwaarden voldoen);
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gelet op de overeenkomst met nummer 14/87, opgemaakt op 16 juni 2014, inzake de mededeling
van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Oudenburg
voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing
van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013, inzonderheid artikel 7 van de overeenkomst dat
betrekking heeft op de meldingsplicht aan de raadsleden;
gelet in dit verband op het bezorgen aan elk van de raadsleden van een afschrift van deze
overeenkomst, samen met de uitnodiging voor deze raadszitting, verzonden op dinsdag 16
september 2014;
gelet op de bepaling van de kostprijs op basis van het aantal dienstige inputberichten van de
gemeente (zijnde het aantal inputrecords dat de gemeente voor verwerking overmaakt aan de
Kruispuntbank) te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs per bericht (zijnde het bedrag dat jaarlijks
door de Kruispuntbank wordt vastgesteld door de kostprijs van de operationele basistaken van de
Kruispuntbank te delen door de jaarlijkse hoeveelheid berichten die door de Kruispuntbank worden
beheerd) van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft,
met een minimumbedrag van 314,00 EUR (dat jaarlijks op 1 januari geïndexeerd wordt) en een
maximumbedrag van 3.145,00 EUR (dat jaarlijks op 1 januari geïndexeerd wordt);
overwegende dat de huidige eenheidsprijs (2012) vastgesteld is op 0,0107 EUR per inputrecord;
dat het aantal inputrecords voor het jaar 2014 geraamd wordt op maximaal 9.000;
dat het bekomen resultaat na vermenigvuldiging slechts 96,30 EUR bedraagt;
dat bijgevolg het minimumbedrag van 314,00 EUR verschuldigd is;
op voorstel van de burgemeester;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
zonder vragen of opmerkingen;
stelt vast en besluit:
artikel 1: De raad neemt kennis van de overeenkomst met nummer 14/87, opgemaakt op 16 juni
2014, inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid aan de stad Oudenburg voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen
aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013.
De overeenkomst geldt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018.
artikel 2: De raad stelt vast dat alle raadsleden in kennis werden gesteld van deze overeenkomst en
dat aan elk raadslid een afschrift van de overeenkomst werd bezorgd.
artikel 3: De raad keurt de overeenkomst goed. De eigenlijke overeenkomst zal namens de stad
worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris.
artikel 4: De burgemeester wordt belast met de verdere uitvoering van deze overeenkomst. De
overeenkomst dient bijgevolg ook door de burgemeester te worden ondertekend.
artikel 5: De kostprijs voor de ontwikkeling en het gebruik van deze toepassing bedraagt 314,00
EUR. De nodige kredieten zijn voorzien in de financiële nota van het budget voor het lopende
dienstjaar, op algemene rekening 6140002 (binnen beleidsitem 0111-01).
artikel 6: Een afschrift van deze beslissing zal, samen met twee ondertekende exemplaren van de
overeenkomst, worden overgemaakt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Dienst
Programma-, Project- en Klantenbeheer, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel.
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7.1. GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT TOT
OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING COLLABOREGIO
[Burgemeester DEREEPER schetst de totstandkoming en het algemeen kader van de
samenwerkingsovereenkomst, en geeft vervolgens een nadere toelichting bij het project rond
sociale economie (zie agendapunt 7.2.). Het is onder meer de bedoeling om het onderhoud van de
hydranten te laten gebeuren door kansengroepen. Hij roept ook iedereen op om deel te nemen aan
de regionale denkdag over sociale economie op 2 oktober 2014 in Middelkerke.
Raadslid Freddy DECLERCK maakt de bedenking dat er al veel samenwerkingsverbanden bestaan
maar dat de verhoopte resultaten vaak uitblijven.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42 en artikel 43, § 2, 5°;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2009 houdende vaststelling van de
verrichtingen die uitgesloten worden van de voorafgaande visumverplichting;
gelet op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zoals opgenomen in het meerjarenplan
2014-2019 van de stad Oudenburg, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 december
2013;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
de artikelen 6 tot en met 9 [betreffende de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid];
overwegende dat gemeenten tot doel hebben op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van
de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied;
dat de gemeenten hiertoe alle initiatieven kunnen nemen;
overwegende dat vooral de kleinere gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om deze
taakstelling te verwezenlijken;
dat een intergemeentelijke krachtenbundeling,door een efficiëntere inzet en besteding van de
beschikbare mensen en middelen, en het delen van kennis, ervaring en deskundigheid, meer
mogelijkheden biedt;
overwegende dat gezocht werd naar een samenwerkingsverband dat voldoende groot is om de
gewenste schaalvoordelen te kunnen realiseren en voldoende flexibel is om samenwerking op
diverse terreinen mogelijk te maken, zonder administratieve overlast te veroorzaken door een logge
structuur;
gelet op het initiatief genomen in de schoot van het regionaal sociaal-economisch overlegcomité
(RESOC) voor het arrondissement Oostende, voor een meer structurele doch soepele
samenwerking tussen de steden en gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke,
Oostende en Oudenburg;
overwegende dat het arrondissement Oostende als werkgebied voor een nauwere
intergemeentelijke samenwerking voldoende schaalgrootte garandeert;
gelet op de verkennende gesprekken, de voorbereidende vergaderingen en de verdere
besprekingen die plaatsvonden op 28 januari 2014, 1 april 2014, 15 april 2014, 9 mei 2014 en 20
mei 2014 te Gistel en Oudenburg met het oog op de oprichting van intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
overwegende dat gekozen werd voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (en zonder
beheersoverdracht);
dat daarnaast geopteerd werd voor het creëren van een raamovereenkomst waarbinnen vervolgens
verschillende meer concrete projecten kunnen worden uitgevoerd, waarvoor dan telkens een
aanvullende overeenkomst (addendum) wordt afgesloten door de gemeenten die daaraan willen
deelnemen;
dat geoordeeld werd dat dit de beste manier is om een antwoord te kunnen bieden op de
uiteenlopende uitdagingen waarvoor de lokale besturen staan;
overwegende dat er dus bewust gekozen wordt voor de oprichting van een interlokale vereniging
met volgende prioritaire doelstelling: het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende
gemeenten door de gezamenlijke deelname aan welbepaalde projecten;
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dat dit concept grotendeels tegemoetkomt gekomen aan de verwachtingen van alle deelnemers;
gelet op het ontwerp van oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht, opgesteld in overleg
tussen de betrokken lokale besturen;
als aanzet tot een nauwere samenwerking met het oog op de gezamenlijke verwezenlijking
van gemeenschappelijke doelstellingen van gemeentelijk belang;
in overeenstemming met en ter uitvoering van actieplan AP-127 (Zoeken naar nieuwe vormen van
samenwerking) in het kader van beleidsdoelstelling BD-19 (Het verhogen van de bestuurskracht);
overwegende dat de basisovereenkomst thans niet voorziet in enige financiële verbintenis;
dat het visum van de financieel beheerder derhalve niet vereist is;
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 ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht tot oprichting van een
interlokale vereniging onder de naam CollaboRegiO, waarin volgende steden en gemeenten
deelnemen: Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg, wordt
goedgekeurd. De ontwerpovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De eigenlijke overeenkomst zal namens de stad ondertekend worden door de voorzitter van de
gemeenteraad en medeondertekend worden door de secretaris.
artikel 1bis: Binnen de interlokale vereniging zullen addenda worden afgesloten ter concretisering
van de samenwerking, via de uitvoering van welbepaalde projecten. De addenda dienen door de
gemeenteraad te worden goedgekeurd.
artikel 2: Het samenwerkingsverband wordt in principe aangegaan voor onbepaalde duur, vanaf de
goedkeuring van de overeenkomst door alle deelnemers.
Uittreding is mogelijk op het einde van elk werkingsjaar, via aangetekend schrijven en met
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Verbintenissen die werden aangegaan in
het kader van lopende concrete projecten (addenda) dienen evenwel onverminderd te worden
nagekomen.
artikel 3: Er wordt geen beherende gemeente aangeduid.
artikel 4: De werking van de interlokale vereniging zal hoofdzakelijk gefinancierd worden via
projectsubsidies. De deelnemende gemeenten dienen voorlopig niet bij te dragen in de
werkingskosten (met inbegrip van de loonkosten) noch in de investeringskosten van de interlokale
vereniging. Een eventuele toekomstige bijdrage dient statutair te worden vastgesteld.
artikel 5: De aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in het beheerscomité zal
gebeuren bij afzonderlijke beslissing, en onder voorbehoud van de oprichting van de interlokale
vereniging.
artikel 6: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de andere deelnemers, te
weten:
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bredene, Centrumplein 1,
8450 Bredene;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Haan, Leopoldlaan 24,
8420 De Haan;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470
Gistel;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1,
8480 Ichtegem;
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aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke,
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke;
aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400
Oostende.

Een afschrift van deze beslissing zal worden meegestuurd.
artikel 7: Een extra afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan RESOC Oostende,
Ondernemerscentrum Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400 Oostende, om te worden
gebundeld met de beslissingen van de andere deelnemende gemeenten en om te worden gevoegd
bij de oprichtingsakte.
artikel 8: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

7.2. GOEDKEURING VAN EEN ADDENDUM AAN DE OVEREENKOMST MET STATUTAIRE
DRAAGKRACHT TOT OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING COLLABOREGIO
BETREFFENDE HET PROJECT TER ONDERSTEUNING VAN DE REGIEROL VAN DE
GEMEENTEN INZAKE LOKALE SOCIALE ECONOMIE
[Zie punt 7.1.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42 en artikel 43, § 2, 5°;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
de artikelen 6 tot en met 9 [betreffende de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid];
gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in
de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest periodiek plan- en rapporteringsverplichtingen
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
gelet op de omzendbrief BZ/2012/3 van 26 oktober 2012 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse
beleidsprioriteiten;
gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap
op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, inzonderheid artikel 15;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17
februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteconomie;
gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2014 betreffende de toekenning van een subsidie 20142019 aan de centrumsteden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter uitvoering van een
regierol ter stimulering van de lokale sociale economie, zoals medegedeeld bij brief van 3 juli 2014
(ontvangen op 7 juli 2014) vanwege het departement Werk en Sociale Economie, afdeling Sociale
Economie en Duurzaam Ondernemen;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2009 houdende vaststelling van de
verrichtingen die uitgesloten worden van de voorafgaande visumverplichting;
gelet op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zoals opgenomen in het meerjarenplan
2014-2019 van de stad Oudenburg, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 december
2013;
gelet op de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht tot
oprichting van een interlokale vereniging onder de naam CollaboRegiO, waar de steden en
gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg samen deel
van uitmaken, bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
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overwegende dat voorzien is dat de nadere invulling van de samenwerking gebeurt op basis van
aanvullende overeenkomsten voor concrete projecten;
gelet op de regierol van de gemeente op het vlak van de lokale sociale economie;
overwegende dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een subsidie kunnen krijgen voor de
doelstellingen en actieplannen die ze zullen uitwerken op het vlak van de sociale economie en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
dat de subsidie 75.000,00 EUR bedraagt voor intergemeentelijk samenwerkingsverbanden met
150.000 tot 220.000 inwoners;
dat de subsidiëring gegarandeerd wordt voor een periode van 6 jaar (2014 -2019);
dat geen co-financiering vereist is;
overwegende dat tijdens het burgemeestersoverleg in de schoot van RESOC Oostende van 9 juli
2013 principieel werd beslist om een gezamenlijk dossier in te dienen;
gelet op de oproep die Vlaamse overheid eind 2013 lanceerde om dossiers in te dienen voor het
verkrijgen van financiële middelen voor de regie van de sociale economie op lokaal vlak;
gelet op de Brochure voor het uitoefenen van de regierol van lokale besturen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden op het vlak van de lokale sociale economie, gepubliceerd door de
afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen van het departement Werk en Sociale
Economie;
overwegende dat de Vlaamse overheid verwacht dat met de ter beschikking gestelde subsidie
volgende zaken worden gerealiseerd: 1. het ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie op sociale
economie, en 2. het faciliteren en stimuleren van de samenwerking met en tussen initiatieven
inzake sociale economie vanuit het lokale beleid;
dat jaarlijks minstens een actie moet worden gepland die de netwerking op het grondgebied
bevordert, en minstens ook een actie de bijdraagt tot de ontwikkeling van de sociale economie;
overwegende dat de stad Gistel bereid was om als ‘beherende gemeente’ op te treden;
dat de stad Gistel in haar strategische meerjarenplanning onder beleidsdoelstelling 21
(tewerkstelling van kansengroepen) volgende acties heeft opgenomen: 1. het ontwikkelen van een
gedragen beleidsvisie op sociale economie in alle gemeenten van de regio, 2. het organiseren van
een netwerkactie, 3. het organiseren van een ontwikkelingsactie inzake sociale economie, 4. het
ondersteunen van partnerinitiatieven, 5. het uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan, 6.
het inzetten van gekwalificeerd personeel, en 7. het zorgen voor de logistieke omkadering;
gelet op de motivatienota waarin de meerwaarde voor de regio wordt beschreven;
overwegende dat de beschikbaar gestelde middelen volstaan om een ervaren werknemer aan te
trekken, die kan fungeren als aanspreekpunt en expert inzake sociale economie voor de ganse
regio, en als trekker voor het ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie op sociale economie en
voor het op poten zetten van een geïntegreerde aanpak van acties met het oog op het verhogen
van de tewerkstellingskansen voor kansengroepen binnen de regio;
overwegende dat dat de subsidieaanvraag die via het strategisch meerjarenplan 2014-2019
(deelrapportagecode LSEVBP01) door de stad Gistel werd ingediend, werd aanvaard bij
ministerieel besluit van 23 juni 2014 betreffende de toekenning van een subsidie 2014-2019 aan de
centrumsteden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter uitvoering van een regierol ter
stimulering van de lokale sociale economie (zie hoger);
gelet op de voorbereidende vergaderingen en de voorafgaande besprekingen, in de schoot van
RESOC, mede in het kader van de oprichting van de interlokale vereniging CollaboRegiO;
gelet op het ontwerp van aanvullende overeenkomst betreffende het project ter ondersteuning van
de regierol van de gemeenten van de regio Oostende inzake sociale economie;
overwegende dat het addendum niet voorziet in enige financiële verbintenis;
dat het visum van de financieel beheerder derhalve niet vereist is;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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besluit:
artikel 1: Het ontwerp van addendum aan de overeenkomst met statutaire draagkracht tot oprichting
van een interlokale vereniging onder de naam CollaboRegiO, meer bepaald de aanvullende
overeenkomst betreffende het project ter ondersteuning van de regierol van de gemeente op het
vlak van de lokale sociale economie, wordt goedgekeurd. De ontwerpovereenkomst maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
De eigenlijke overeenkomst zal namens de stad ondertekend worden door de voorzitter van de
gemeenteraad en medeondertekend worden door de secretaris.
artikel 2: De goedkeuring van de aanvullende overeenkomst impliceert de goedkeuring van het
onderliggende project dat volgende pistes omvat: 1. het ontwikkelen van een gedragen beleidsvisie
op sociale economie, en 2. het faciliteren en stimuleren van de samenwerking met en tussen
initiatieven inzake sociale economie vanuit het lokale beleid.
De stad Oudenburg engageert zich tot deelname aan het voorgestelde project dat loopt van 2014
tot en met 2019.
De ontwikkelde beleidsvisie op de sociale economie dient verwoord te worden binnen de reguliere
meerjarenplannning.
Er wordt akte van genomen dat uittreding niet mogelijk is tijdens de looptijd van het project.
artikel 3: Er wordt akte van genomen dat het project volledig gefinancierd wordt met subsidies.
Het financieel beheer van het project gebeurt door de stad Gistel, die de subsidieaanvraag heeft
ingediend en derhalve als begunstigde dient beschouwd te worden.
De stad Gistel zal ook dienen in te staan voor de periodieke rapportering ter verantwoording van de
aanwending van de subsidies.
artikel 4: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de andere deelnemers, te
weten:
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bredene, Centrumplein 1,
8450 Bredene;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Haan, Leopoldlaan 24,
8420 De Haan;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470
Gistel;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1,
8480 Ichtegem;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke,
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke;
- aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400
Oostende.
Een afschrift van deze beslissing zal worden meegestuurd.
artikel 5: Een extra afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd:
- aan de interlokale vereniging in oprichting CollaboRegiO, Heyvaertlaan 18, 8490 Gistel, en
- aan RESOC Oostende, Ondernemerscentrum Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400
Oostende, om te worden gebundeld met de beslissingen van de andere deelnemende gemeenten
en om te worden gevoegd bij de projectakte.
artikel 6: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.
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7.3. AANDUIDING VAN TWEE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS) OM TE ZETELEN
IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN DE INTERLOKALE VERENIGING COLLABOREGIO
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35, artikel 42 en artikel 43;
gelet op de goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht tot
oprichting van een interlokale vereniging onder de naam CollaboRegiO, waar de steden en
gemeenten Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg samen deel
van uitmaken, bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
overwegende dat het beheer van de interlokale vereniging wordt toevertrouwd aan een
beheerscomité;
dat elke deelnemende gemeente recht heeft op twee stemgerechtigde vertegenwoordigers in het
beheerscomité, met name de burgemeester en een ander lid van het college van burgemeester en
schepenen;
dat elk lid van het beheerscomité zelf een plaatsvervanger kan aanduiden binnen het college van
burgemeester en schepenen;
overwegende dat Ignace DEREEPER als burgemeester van de stad Oudenburg van ambtswege
deel uitmaakt van het beheerscomité;
dat enkel nog een tweede vertegenwoordiger moet worden aangeduid, te kiezen uit de overige
leden van het college van burgemeester en schepenen;
gelet op de voordracht van Myriam MAES, eerste schepen, als tweede stemgerechtigde
vertegenwoordiger in het beheerscomité;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na geheime stemming, met volgend resultaat: 15 ja-stemmen en 4 neen-stemmen;
onder voorbehoud van de oprichting van de interlokale vereniging;
besluit:
artikel 1: Worden bevestigd respectievelijk aangeduid om de stad Oudenburg te vertegenwoordigen
als stemgerechtigd lid in het beheerscomité van de interlokale vereniging CollaboRegiO:
1. Ignace DEREEPER, burgemeester, wonende te 8460 Oudenburg, Weststraat 14;
2. Myriam MAES, schepen, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 124.
artikel 2: Bij verhindering kunnen de aangeduide effectieve vertegenwoordigers zelf een vervanger
aanduiden te kiezen uit de andere leden van het college van burgemeester en schepenen.
artikel 3: Kennisgeving van deze aanduiding zal worden gedaan aan de interlokale vereniging in
oprichting CollaboRegiO, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, en aan de aangeduide vertegenwoordigers.
De interlokale vereniging zal erop gewezen worden dat voor elke vergadering ook een uitnodiging
dient te worden gestuurd aan het stadsbestuur zelf, en dat van elke vergadering achteraf ook een
verslag moet worden bezorgd aan het stadsbestuur.

8. 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 zondag 21 september 2014 (ontvangen op maandag 22 september
2014).
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1. Op de vraag waarom Oudenburg geen schoolfietsroutekaart aanbiedt antwoordt schepen van
onderwijs Ulrike VANHESSCHE dat het gaat om een provinciaal project gericht op secundaire
scholen. Lokale fietskaarten vallen hier dus niet onder. Oudenburgse scholieren kunnen trouwens
gebruik maken van de kaarten die bestaan voor Gistel en Oostende, en die reeds een groot deel
van het Oudenburgse grondgebied bestrijken. De kaarten zijn ook consulteerbaar op de stedelijke
website. Dit illustreert dat het stadsbestuur veel belang hecht aan veilig fietsverkeer naar school.
2. Wat het personeelsbeleid betreft verduidelijkt burgemeester Ignace DEREEPER, binnen het
college bevoegd voor personeelsaangelegenheden, dat bij langdurige ziekte de vastbenoemden
worden doorbetaald door de stad en dat de contractuelen tijdelijk genieten van een gewaarborgd
loon. Hij belicht ook in het kort de selectieprocedure.
3. In verband met de elektriciteitsschaarste en het mogelijke afkoppelingsscenario antwoordt de
burgemeester dat de hogere overheid de lokale besturen aanmaant om zeer behoedzaam om te
springen met het verspreiden van informatie, en dat alle officiële communicatie zal verlopen via de
provinciegouverneur. De stad Oudenburg zal bij een eventuele afkoppeling volledig zonder stroom
komen te zitten. De burgemeester betreurt dit. Of het zover zal komen valt nog te bezien, dus men
moet nog niet panikeren. De risico’s in Oudenburg zijn volgens de burgemeester ook eerder
beperkt. De afschakeling zal zeven dagen op voorhand worden aangekondigd en zal maximaal drie
uren duren. Ondertussen kan iedereen zich wel al voorbereiden. Ook in de schoot van de
veiligheidscel wordt druk gewerkt aan een bijzonder noodplan.
4. Wat de verwildering van de Abdijhoeve betreft stelt de burgemeester dat hij dit ten zeerste
betreurt, doch dat het niet de taak noch de plicht is van de stad om deze site te onderhouden. De
verantwoordelijkheid ter zake ligt in handen van de aangestelde vereffenaar.
B. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op zondag 21 september 2014 (ontvangen op maandag 22 september 2014).
1. Op de vraag of de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest en de gemeente
Jabbeke voor de heraanleg van de fietspaden wel echt noodzakelijk is, antwoordt de burgemeester
dat het om een opportuniteit gaat, met een beperkte financiële inbreng van de stad Oudenburg.
2. De bewering als zou in de rubriek “Politie, veiligheid en gezondheid” van de notulen van de
vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen in de voorbije twee jaren nooit enig
punt zijn behandeld wordt door de burgemeester formeel tegengesproken. Jaarlijks wordt daarin
immers het politiereglement voor de Rommelmarkt opgenomen. Ook de sluiting van sfeercafé 4
Seasons kwam daarin aan bod. Wel is het zo dat deze thema’s vaak in andere rubrieken
terechtkomen (omwille van de samenhang met andere aspecten van bepaalde dossiers).
3. Wat de bijkomende inspanningen betreft om de veiligheid voor de zwakke weggebruiker te
verhogen stelt schepen van mobiliteit Myriam MAES dat de schoolomgevingen op dat vlak in orde
zijn: er is overal een zone 30 aangelegd, met een veilige alternatieve toegang, en met voldoende
zebrapaden. Daarnaast beklemtoont de schepen dat in de mate van het mogelijke altijd met de
zwakke weggebruiker rekening wordt gehouden.
4. In verband met de eenden op Het Vaardeken stelt de burgemeester dat er nooit van enige
verdachte verdwijning sprake is geweest. Wel zijn er een paar sterfgevallen vastgesteld als gevolg
van botulisme. De eenden behoren niet echt aan iemand toe en zij kunnen gerust voor zichzelf
zorgen. Niet iedereen is deze dieren evenwel even gunstig gezind. Via het prikken van de eieren
probeert de stad de eendenpopulatie onder controle te houden.
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C. Vraagstelling door raadslid Stefaan REYNAERT (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op dinsdag 23 september 2014.
1. Wat de nieuwe lokalen voor de KSJ in Westkerke betreft antwoordt burgemeester Ignace
DEREEPER, bevoegd voor openbare werken, dat het oorspronkelijke plan negatief werd
beoordeeld door Ruimte Vlaanderen. Ondertussen is ook het concept gewijzigd (met name is
afgestapt van de combinatie met kinderopvang) en dient rekening te worden gehouden met de
beperkte financiële mogelijkheden. Raadslid REYNAERT merkt op dat er geen middelen voorzien
zijn in het meerjarenplan voor de realisatie van een nieuw lokaal. De burgemeester repliceert dat
de nodige kredieten wel zullen worden vrijgemaakt wanneer er een aanvaardbaar ontwerp op tafel
ligt. Schepen van jeugd Peter VELLE deelt mee dat ondertussen wel gezocht wordt naar een
mogelijke tussentijdse oplossing. Hij beklemtoont dat een degelijke huisvesting voor elke
jeugdbeweging steeds een bekommernis is geweest van het stadsbestuur.
2. Wat de mogelijke herbestemming van het oude rusthuis betreft deelt de burgemeester mee dat
hij op de hoogte is van de uitgevoerde studie, maar dat hierover door het college nog geen
standpunt werd ingenomen. De site van het oude Riethove komt volgens hem ook nog steeds in
aanmerking voor de realisatie van een gezamenlijk administratief centrum voor de stedelijke en de
OCMW-diensten.
3. Op de vraag of de schepen van financiën akkoord gaat met de uitspraken die door de
burgemeester werden gedaan in de pers over de financiële toestand van de stad antwoordt
schepen Myriam MAES bevestigend. Zij merkt wel op dat (in tegenstelling tot wat in de kranten te
lezen staat) de autofinancieringsmarge pas in 2019 positief moet zijn (en dus niet in 2018). De
schepen is ervan overtuigd dat de stad de opgelegde doelstellingen zal halen zonder de belastingen
te moeten verhogen. Ondertussen wordt resoluut verder gewerkt aan de verlaging van de
schuldenlast.
4. Wat de waterinsijpeling in de kelder van het dorpshuis van Ettelgem betreft stelt de burgemeester
dat het probleem bij hem niet is gekend. Wat hiervan de eventuele oorzaak zou kunnen zijn zal
nader worden onderzocht.
5. Wat het onderhoud van de zebrapaden betreft verduidelijkt de burgemeester dat dit wordt
opgevolgd door de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (voor de gewestwegen) en
door onze eigen technische dienst (voor de gemeentewegen), maar dat hij dit zelf ook in het oog
houdt. De zebrapaden worden op tijd en stond, wanneer dit nodig is, opnieuw geschilderd. Dit
gebeurt inderdaad nog ambachtelijk, maar dit is wel nog steeds goedkoper dan wanneer dit werk
zou worden uitbesteed (daarvoor zijn er te weinig zebrapaden).
D. Vraagstelling door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld
via elektronisch bericht op woensdag 24 september 2014.
1.Wat de afsluiting van de parkeerplaats langsheen de E40 ter hoogte van Westkerke betreft deelt
de burgemeester mee dat hij niet bij de beslissing tot sluiting betrokken was, en ook niet bij de
evaluatie van de maatregel. De sluiting kan voor Oudenburg als positief worden beschouwd. Wat de
eventuele private uitbating van de parking betreft: ook daar is de stad niet bij betrokken. De
burgemeester betwijfelt of dit wel rendabel zal zijn.
2. Wat het parallel gebruik van digitale en geschilderde infoborden betreft antwoordt schepen van
informatie Peter VELLE dat het om een uitdovend scenario gaat.
3. De haalbaarheidsstudie voor de bouw van een binnenjachthaven op Plassendale werd nog niet
afgerond, zo deelt de burgemeester mee. Er zijn dus ook nog geen resultaten gekend, en dus
kunnen er ook nog geen conclusies getrokken worden. Of het project door Waterwegen en
Zeekanaal zal worden behouden blijft ook nog de vraag, gezien de besparingen op Vlaams
niveau.
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E. Wat de vraagstelling van raadslid Anthony DUMAREY betreft (vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op woensdag 24 september 2014) werd geoordeeld dat het om een voorstel
ging dat buiten de voorgeschreven termijn en niet op de voorgeschreven wijze werd ingediend, en
dus niet in overweging kon worden genomen. Na een discussie hieromtrent tussen de voorzitter en
het betrokken raadslid besluit de voorzitter om de vergadering te sluiten maar om – bij wijze van
tegemoetkoming – het raadslid de kans te geven om zijn voorstel voor het verhogen van de
burgerparticipatie en het versterken van de rol van de gemeenteraad alsnog uit de doeken te doen.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 22.20 uur. Aansluitend krijgt raadslid DUMAREY nog
even het woord voor een korte toelichting bij zijn voorstel (zie 8. VARIA, sub E). Hij hoopt dat
zijn voorstel binnen de verschillende fracties zal worden besproken.]

De secretaris

De voorzitter

