NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester [aanwezig vanaf punt 10];
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), [*rb*], [*jl*], Isabelle CAPELLE (CD&V), Gudrun DE VLAM
(CD&V), Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD), Romina VANHOOREN
(Open VLD), Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), Annie COBBAERT (CD&V), [*jpvd*], Freddy
DECLERCK (N-VA), Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), Anni CHRISTIAEN (CD&V) en Marc
GILLIAERT (N-VA), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Roland BLOMME (Open VLD), Jaak LINGIER (Open VLD) en Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK (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 14 oktober
2014.
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De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
[Quorum bij aanvang: 17.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Naar aanleiding van de bespreking van de notulen herhaalt raadslid Anthony DUMAREY zijn
standpunt in verband met zijn voorstel voor het verhogen van de burgerparticipatie en het
versterken van de rol van de gemeenteraad. Het betrof volgens hem een loutere vraag (die niet
aan enig vormvoorschrift onderhevig is) en het was enkel zijn bedoeling om het voorstel bekend te
maken en bespreekbaar te stellen binnen de fracties (en niet om het ter stemming voor te leggen
aan de gemeenteraad). Bij wege van protest tegen de (volgens zijn mening) onheuse behandeling
van zijn verzoek zal zijn fractie de notulen niet goedkeuren. Het raadslid kondigt voorts aan dat zijn
voorstel op een volgende raad als agendapunt zal worden aangebracht.
Raadslid Marc GILLIAERT merkt op dat in het antwoord op zijn schriftelijke vraag in verband met de
eendenproblematiek werd verwezen naar een onderzoeksverslag, doch dat dit document niet was
bijgevoegd. Hij had dit alsnog graag ontvangen. De voorzitter stelt dat documenten steeds via het
secretariaat kunnen worden opgevraagd, en dat dit niet tijdens de gemeenteraad moet gebeuren.
Voor zover als nodig kan worden verwezen naar het huishoudelijk reglement (artikel 11, § 4). In
principe moeten dergelijke verzoeken gericht worden aan het college van burgemeester en
schepenen.
Hetzelfde raadslid merkt op dat hij ook nog geen reactie gekregen heeft op zijn schriftelijke melding
van de slechte staat van de Snoekstraat en op zijn mondelinge melding in verband met de slechte
staat van een aantal zebrapaden tijdens de vorige gemeenteraad, en op zijn verzoek om daar iets
aan te doen. Hiervoor wordt door de voorzitter en door eerste schepen Myriam MAES
doorverwezen naar de burgemeester, die bevoegd is voor de technische werken. De burgemeester
is evenwel niet aanwezig.
Raadslid Romina VANHOOREN maakt van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat zij nog
steeds geen antwoord ontvangen heeft op haar schriftelijke vraag van 14 juni 2014 in verband met
het leegstandsregister; zij heeft begrip voor het gevraagde uitstel, doch meent dat een antwoord
niet veel langer meer kan uitblijven.
Raadslid Stefaan REYNAERT op zijn beurt verwacht dat hij op de hoogte zal worden gebracht van
de resultaten van het onderzoek (dat door de burgemeester werd aangekondigd) naar de
waterinsijpeling in de kelder van het dorpshuis in Ettelgem.
Over de tekst van de eigenlijke notulen worden evenwel geen opmerkingen gemaakt. De notulen
kunnen derhalve als goedgekeurd worden beschouwd. Er wordt wel akte genomen van de
symbolische afkeuring door de raadsleden van de Open VLD.]
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 25
september 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;
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besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 25 september 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 HET BESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR HOUDENDE
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2013
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2 en artikel 43;
gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, inzonderheid Titel IV, Hoofdstuk IV (De jaarrekeningen);
gelet op de omzendbrief BA-2006/01 van 13 januari 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, betreffende het gemeente- en provinciedecreet en
de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht (inzonderheid wat betreft de
uitzonderingen inzake planning en financieel beheer, met name het toezicht op de begrotingen, de
begrotingswijzigingen, de meerjarenplannen, en de rekeningen);
gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid de artikelen 15 tot en met 19;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 houdende de goedkeuring en vaststelling
van de rekeningen van het dienstjaar 2013, omvattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans;
overwegende dat de besluiten van de gemeenteraad betreffende de rekeningen onderworpen zijn
aan de goedkeuring van de provinciegouverneur, die zich over de goedkeuring ervan uitspreekt en
de bedragen ervan vaststelt binnen een termijn van driehonderd dagen ingaande de dag na het
inkomen van de rekening bij de gouverneur;
dat de gouverneur zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn naar de gemeenteoverheid,
de gemeenteontvanger en de Vlaamse regering dient te versturen;
overwegende dat voormelde jaarrekening bij de bevoegde dienst (het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, afdeling West-Vlaanderen) is ingekomen op 7 juli 2014;
gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 16 september 2014
houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van de gemeente
Oudenburg, medegedeeld bij brief van 18 september 2014, ontvangen op 19 september 2014;
overwegende dat het besluit van de gouverneur aan de gemeenteraad dient te worden medegedeeld;
dat de raad tegen deze beslissing beroep kan instellen bij de Vlaamse regering binnen een termijn
van dertig dagen ingaande de dag na het versturen van de beslissing naar de gemeenteoverheid;
overwegende dat er geen redenen zijn om tegen deze beslissing beroep in te stellen;
na toelichting en beraad;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt;
in openbare vergadering;
neemt akte en besluit:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van het besluit van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen van 16 september 2014 houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening over het
financieel boekjaar 2013 van de stad Oudenburg, zoals medegedeeld bij brief van 18 september
2014.
artikel 2: Er wordt geoordeeld dat er geen redenen zijn om tegen deze beslissing beroep in te
stellen bij de Vlaamse regering.
../..

23.10.2014
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de financieel beheerder.

3. GOEDKEURING VAN DE EERSTE BUDGETWIJZIGING VOOR HET BOEKJAAR 2014
INZAKE EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN (BUDGETWIJZIGING 01 2014).
[Raadslid Anthony DUMAREY stelt vast dat het om een hoofdzakelijk technische aanpassing gaat.
Aangezien het initiële budget door de Open VLD werd verworpen, zal zijn fractie ook de
voorgestelde wijziging niet goedkeuren. Volgens raadslid Freddy DECLERCK bevat de
budgetwijziging geen positieve elementen, en wordt het financiële wanbeleid hierdoor alleen maar
bevestigd. De N-VA wenst zich daarom te onthouden.]
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, § 4;
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 28, artikel 42, artikel 43, artikel 87,
artikel 93, artikel 145, artikel 146, artikel 148, artikel 149, artikel 150, artikel 151, artikel 153, artikel
156, artikel 178bis, artikel 252 en artikel 253, § 1, 2°;
gelet op de nog toepasselijke artikelen uit de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 255;
gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder de
Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest periodiek plan- en rapporteringsverplichtingen aan
lokale besturen kunnen worden opgelegd;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens
van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
gelet op de omzendbrief BB 2012/01 van 20 juli 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende instructies voor het
opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens
de beleids- en beheerscyclus;
gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;
gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 1 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
gelet op het meerjarenplan voor de jaren 2014 tot en met 2019, goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 (niet geschorst, noch vernietigd);
gelet op het budget voor het jaar 2014, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 december
2014 (niet geschorst, noch vernietigd);
overwegende dat een aantal wijzigingen aan het budget nodig zijn die niet door middel van een
interne kredietaanpassing kunnen worden doorgevoerd;
dat derhalve een budgetwijziging noodzakelijk is;
gelet op het ontwerp van budgetwijziging, vastgesteld bij beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 7 oktober 2014, omvattende een verklarende nota, een wijziging
van de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting inzake het exploitatiebudget en het
investeringsbudget, met volgende cijfers;
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Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

BP2014-0_0.0.2

Mutatie

BP2014-0_1

486.711,00

108.508,00

595.219,00

A. Uitgaven

9.365.744,00

9.655,00

9.375.399,00

B. Ontvangsten

9.852.455,00

118.163,00

9.970.618,00

a. Belastingen en boetes

5.735.872,00

-7.736,00

5.728.136,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

0,00

0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00

0,00

4.116.583,00

125.899,00

4.242.482,00

-1.799.158,00

9.814,00

-1.789.344,00

2.743.621,00

60.186,00

2.803.807,00

2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

944.463,00

70.000,00

1.014.463,00

-1.299.757,00

0,00

-1.299.757,00

A. Uitgaven

1.299.757,00

0,00

1.299.757,00

1. Aflossing financiële schulden

1.299.757,00

0,00

1.299.757,00

a. Periodieke aflossingen

1.299.757,00

0,00

1.299.757,00

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

0,00

0,00

2. Toegestane leningen

0,00

0,00

0,00

3. Overige transacties

0,00

0,00

0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

0,00

0,00

0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

0,00

B. Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

1. Op te nemen leningen en leasings

0,00

0,00

0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

0,00

0,00

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

0,00

0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

0,00

0,00

3. Overige transacties

0,00

0,00

0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten

0,00

0,00

0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

0,00

0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of
investeringsontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

0,00

0,00

0,00

-2.612.204,00

118.322,00

-2.493.882,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.080.177,00

1.158.725,94

8.238.902,94

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.467.973,00

1.277.047,94

5.745.020,94

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0,00

0,00

0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

0,00

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

0,00

0,00

0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0,00

0,00

0,00

4.467.973,00

1.277.047,94

5.745.020,94

BP2014-0_0.0.2

Mutatie

BP2014-0_1

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.058.420,00

112.648,00

1.171.068,00

A. Exploitatieontvangsten

9.852.455,00

118.163,00

9.970.618,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

8.794.035,00

5.515,00

8.799.550,00

1. Exploitatie-uitgaven

9.365.744,00

9.655,00

9.375.399,00

571.709,00

4.140,00

575.849,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.871.466,00

4.140,00

1.875.606,00

A. Netto-aflossingen van schulden

1.299.757,00

0,00

1.299.757,00

571.709,00

4.140,00

575.849,00

-813.046,00

108.508,00

-704.538,00

III. Andere (B-A)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Autofinancieringsmarge

2. Nettokosten van schulden

B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

overwegende dat het meerjarenplan niet moet worden aangepast indien het budget, inclusief de
budgetwijzigingen, past in het meerjarenplan;
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overwegende dat het budget past in het meerjarenplan als aan al de volgende voorwaarden is
voldaan :
1° de doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen
en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen;
2° het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul;
3° de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
overwegende dat aan voormelde voorwaarden is voldaan;
overwegende dat op dinsdag 13 oktober 2014 aan elk gemeenteraadslid (samen met de agenda
voor de vergadering van heden) een exemplaar van het ontwerp van budgetwijziging werd bezorgd,
in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen vereist voor de definitieve vaststelling;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan;
na toelichting, bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
aangenomen met 11 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Anni CHRISTIAEN,
Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE en Gino DUMON) tegenover 4 neen-stemmen
(Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT en Anthony DUMAREY) en 2
onthoudingen (Marc GILLIAERT en Freddy DECLERCK);
besluit:
artikel 1: De voorgestelde wijzigingen aan het budget 2014, omvattende een verklarende nota, een
wijziging van de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting inzake het exploitatiebudget en het
investeringsbudget, is goedgekeurd en wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
artikel 2: Een kopie van deze beslissing zal, samen met de nodige exemplaren van de goedgekeurde budgetwijziging en de vereiste bijlagen, binnen twintig dagen, voor kennisgeving en toezicht
worden verzonden naar de gouverneur van de provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal geschieden met een aangetekende
zending.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal, samen met de nodige exemplaren van de
goedgekeurde budgetwijziging en de vereiste bijlagen, binnen twintig dagen, voor kennisgeving
worden verzonden naar het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, via het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen, Financiën en Personeel,
Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending.
artikel 4: Onderhavig besluit wordt opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de
besluiten van de gemeenteraad van heden. Deze lijst zal gedurende minstens twintig dagen openbaar gemaakt worden op het gemeentehuis zodat het publiek er te allen tijde kennis van kan
nemen. De vastgestelde budgetwijziging zal gedurende dezelfde periode ter inzage liggen op het
gemeentehuis, waar eenieder er tijdens de openingsuren ter plaatse kennis van kan nemen.
artikel 5: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

4. VASTSTELLING EN TOEKENNING VAN DE BIJDRAGE AAN DE HULPVERLENINGSZONE
1 WEST-VLAANDEREN, VOOR HET BOEKJAAR 2015
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 nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 255, 11°;
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gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 67, artikel 68, artikel 134 en artikel 139;
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 het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2014 tot instap in Hulpverleningszone
1 West-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2015 en goedkeuring van de financiële verdeelsleutel
en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025;
gelet op de bespreking en goedkeuring van de ontwerpbegroting 2015 van de Hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1 in de schoot van de prezoneraad op 29 september 2014, zoals blijkt uit het
verslag van deze vergadering, ontvangen op 2 oktober 2014;
overwegende dat het te financieren saldo van de begroting van de zone begroot wordt op
29.495.500,00 EUR;
dat het aandeel van de stad Oudenburg in de financiering van de zone voor het boekjaar 2015
vastgelegd werd op 1,0382% van het te financieren saldo;
dat dit neerkomt op (afgerond) 306.222,00 EUR;
overwegende dat de gemeentelijke dotatie dient te worden ingeschreven in de gemeentebegroting;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, discussie en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Voor het boekjaar 2015 wordt de bijdrage van stad Oudenburg aan, die wordt toegekend
aan de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, vastgesteld op 306.222,00 EUR.
artikel 2: De noodzakelijke kredieten voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage aan de
hulpverleningszone zullen als uitgave worden voorzien in de financiële nota van het budget voor het
boekjaar 2015, op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01).
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.
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. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending.
artikel 5: Deze beslissing zal daarnaast en binnen dezelfde termijn ter goedkeuring worden gestuurd
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, ter kennisgeving. Dit zal eveneens gebeuren per aangetekende zending.
artikel 6: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.
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5. KENNISNAME VAN HET BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2015 VAN DE KERKFABRIEK
SINT-ELIGIUS, ETTELGEM [DN0909]
[Raadslid Anthony DUMAREY merkt op dat het budget laattijdig werd ingediend. De raadsleden van
de Open VLD wensen zich daarom te onthouden. Het betreft hier echter een dossier waar enkel
kennis van moet worden genomen. Van de symbolische onthouding door
de Open VLD-fractie kan enkel akte worden genomen. Raadslid Romina VANHOOREN vraagt zich
af de aangekondigde afschaffing van de wekelijkse kerkdienst een impact zal hebben op de
budgetten van de kerkbesturen. Schepen van financiën Myriam MAES zal dit navragen.]
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;
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 13 oktober 2014 van het budget van de kerkfabriek van Ettelgem voor het
boekjaar 2015;
gelet op de het bijgevoegde overzicht van de gemeentelijke toelagen per kerkbestuur;
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gelet op de gelijktijdige toezending door het centraal kerkbestuur van de budgetten aan de
provinciegouverneur (zoals blijkt uit de begeleidende brief van 9 oktober 2014, ontvangen en
geregistreerd op 13 oktober 2014);
gelet inzonderheid op de financiële nota van het budget van kerkfabriek Sint-Eligius voor het
boekjaar 2015, zoals vastgesteld door de kerkraad op 4 september 2014;
gelet op de geraamde gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 41.171,44 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 1 oktober 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 (41.559,00
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-Eligius van Ettelgem (DN
0909) voor het boekjaar 2015. Het budget wordt goedgekeurd.
artikel 2: Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage wordt begroot op 41.171,44 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 2 december 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 Kurt ROOSE, penningmeester, Vijfwegstraat 8B, 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.

6. VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN PLAATSELIJKE
ONDERWIJSINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET SPORTBELEID
[Schepen van sport Ulrike VANHESSCHE geeft de nodige uitleg over de totstandkoming en de
modaliteiten van deze nieuwe subsidieregeling. Raadslid Freddy DECLERCK merkt op dat de
datum voor het indienen van de subsidieaanvragen reeds verstreken is. De schepen verduidelijkt
dat de nieuwe regeling pas sedert het nieuwe schooljaar in voege is getreden, en dat de aanvragen
dus pas volgend jaar moeten worden ingediend. Ook weet ze te vertellen dat de scholen reeds van
voor de zomervakantie op de hoogte zijn van de nieuwe regeling. Toch meent raadslid Anthony
DUMAREY dat het juister ware geweest indien het dossier vroeger aan de gemeenteraad
voorgelegd zou zijn geweest.]
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De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42, artikel 43, artikel 186,
artikel 187 en artikel 199;
gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
sportbeleid;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
gelet op het subsidiereglement houdende de berekeningswijze voor de verdeling van de
gemeentelijke toelage onder de Oudenburgse sportverenigingen en onderwijsinstellingen op basis
van een puntensysteem zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2002;
gelet op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties inzake wonen, zoals opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019 van de stad Oudenburg, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
30 december 2013, inzonderheid beleidsdoelstelling BD-13 (Het activeren van regelmatige en
levenslange sportbeoefening), actieplan AP-114 (Het ondersteunen van de sportbeleving op school)
en actie A-1114-01 (De financiële ondersteuning van de schoolsport);
overwegende dat de Vlaamse overheid het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een
levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
als prioritaire doelstelling vooropstelt;
dat de fysieke inspanning hierbij centraal dient te staan;
dat dit de lokale besturen ertoe moet aanzetten om een anders georganiseerd laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod te organiseren of te ondersteunen;
dat dit ook kan door de subsidiëring van derden;
overwegende dat de ideale aanzet tot levenslang sporten erin bestaat iedereen reeds van jongs af
aan te laten bewegen;
dat de ideale omgeving hiervoor de school is;
dat het aangewezen lijkt om de sportbeleving en de sportbeoefening op school te stimuleren;
dat de onderwijsinstellingen ertoe moeten aangezet worden om ook buiten de schooluren of tijdens
de schooluren maar buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding sportactiviteiten aan te
bieden;
dat een financiële ondersteuning hiertoe een stimulans kan zijn;
overwegende dat van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt om de onderwijsinstellingen te
motiveren om aan te sluiten bij de stedelijke sportraad, om zo hun betrokkenheid bij het lokale
sportleven te verhogen en via een nauwer contact met de plaatselijke sportverenigingen tot (meer)
sportieve samenwerking te kunnen komen;
overwegende dat dit een aanpassing vergt van de subsidiëringsvoorwaarden en het
puntensysteem, zoals thans van toepassing op de plaatselijke onderwijsinstellingen (onder de
noemer categorie D);
overwegende dat het voorontwerp van reglement werd geconcipieerd en uitgewerkt in de schoot
van de sportraad en werd bediscussieerd door de raad van bestuur op 25 februari 2014;
dat het voorontwerp vervolgens werd besproken met de sportverantwoordelijken en de directies van
de plaatselijke onderwijsinstellingen op 5 juni 2014, tijdens een bijeenkomst met de Stichting
Vlaamse Schoolsport en de stedelijke sportdienst;
dat geen opmerkingen werden gemaakt;
gelet op het voorliggende ontwerp van reglement voor de subsidiëring van de plaatselijke
onderwijsinstellingen voor hun participatie aan het stedelijk sportbeleid en voor het aanbieden van
sportactiviteiten tijdens de schooluren buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding en buiten de
schooluren;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, bespreking en beraad;
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aangenomen met 13 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Anni CHRISTIAEN,
Stephanie VAN EEGHEM, Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Johan TANGHE en Gino
DUMON) tegenover 4 onthoudingen (Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan
REYNAERT en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Dit besluit regelt de subsidiëring van de plaatselijke onderwijsinstellingen voor hun
participatie aan het stedelijk sportbeleid en voor het aanbieden van sportactiviteiten tijdens de
schooluren buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding en buiten de schooluren.
artikel 2: Voor de toepassing van dit besluit gelden volgende begrippen.
Onder plaatselijke onderwijsinstelling wordt verstaan: een onderwijsinstelling met hoofdzetel of
vestiging in Oudenburg.
Onder werkjaar wordt verstaan: de periode van twaalf maanden vanaf 1 september tot en met 31
augustus van het daaropvolgende jaar.
artikel 3: Binnen de perken van de kredieten voorzien in de financiële nota van het budget wordt
aan de plaatselijke onderwijsinstellingen subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die
hierna worden vastgesteld.
1. De onderwijsinstelling moet door de Vlaamse overheid erkend zijn.
2. De onderwijsinstelling moet minstens één jaar werkzaam zijn op 1 september van het werkjaar
dat in aanmerking komt voor subsidie.
3. Voor de toepassing van dit reglement komen enkel de onderwijsinstellingen van kleuter- en lager
onderwijs in aanmerking.
4. De subsidies worden toegekend per vestigingseenheid (hoofdzetel of vestiging).
5. De subsidies worden toegekend per werkjaar.
6. Het lidmaatschap van de sportraad wordt niet als voorwaarde voor subsidiëring gesteld, maar
wordt wel mee in rekening gebracht voor de toekenning van de punten.
7. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet minstens één sportactiviteit georganiseerd
worden tijdens de schooluren (buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding) en één
sportactiviteit buiten de schooluren.
8. Om recht te hebben op subsidiëring moet de onderwijsinstelling nog actief zijn op het ogenblik
van het indienen van haar aanvraag.
9. De toekenning en de verdeling van de subsidies gebeurt op basis van de gegevens, het beleid,
de organisatie en de activiteiten van en gedurende het voorgaande werkjaar, volgens een
puntensysteem op basis van kwantitatieve criteria. Het puntensysteem is als bijlage gevoegd bij
deze beslissing en maakt er integraal deel van uit.
artikel 4: De subsidieaanvraag verloopt volgens de hierna beschreven procedure.
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1. De aanvraag dient te gebeuren op de daartoe voorziene formulieren, die aan de
onderwijsinstelling zullen worden bezorgd, ten laatste op 1 juli.
Indien een onderwijsinstelling tegen dan geen formulier heeft ontvangen, kan zij dit alsnog
aanvragen bij de stedelijke sportdienst en dit tot 15 september.
2. Elke aanvraag dient ondertekend te worden door de directeur, of zijn gemachtigde..
3. De ingevulde subsidieaanvraag moet worden ingediend bij de stedelijke sportdienst, p/a
Weststraat 24, Oudenburg, en dit tegen 1 oktober.
In de gevallen als bedoeld in punt 1, tweede lid, wordt de termijn voor het indienen van de
subsidieaanvraag verlengd tot 15 oktober.
Laattijdige aanvragen worden niet in aanmerking genomen voor subsidiëring.
4. Bij de aanvraag tot subsidiëring dient een dossier te worden gevoegd dat de noodzakelijke
gegevens en bewijskrachtige stukken bevat die moeten toelaten te controleren of de aanvrager
voldoet aan de gestelde voorwaarden, aangevuld met de nodige stavingstukken, dienstig voor de
toekenning en berekening van de punten. Elke aanvraag dient tevens de nodige gegevens te
bevatten voor de uitbetaling van de subsidie.
Voor de aard en de omschrijving van de bij te voegen stukken wordt verwezen naar de bijlage.
5. De berekening en de toekenning van de punten gebeurt door de stedelijke sportdienst.
6. De berekende en toegekende punten en het overeenstemmende subsidiebedrag worden voor
advies voorgelegd aan de algemene vergadering van de sportraad.
7. De toekenning en de vaststelling van de subsidiebedragen gebeurt door het college van
burgemeester en schepenen op basis van het advies van de sportraad.
8. De uitbetaling van de subsidies gebeurt vóór 31 december op bevel van het college van
burgemeester en schepenen door overschrijving op een post- of bankrekening op naam van de
onderwijsinstelling.
artikel 5: De bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen zijn van toepassing op de toelagen
verleend op basis van onderhavig subsidiereglement.
Bij toepassing van deze wet is de begunstigde gehouden de subsidie aan te wenden voor het doel
waarvoor zij werd toegekend, en elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe
te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke
terugvordering van de betrokken subsidies evenals de toekenning van nieuwe subsidies
opschorten.
Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige gegevens kan eveneens aanleiding
geven tot intrekking of terugvordering van de toegekende of uitbetaalde subsidies.
Elke onderwijsinstelling die voor een werkjaar meer dan 1.250,00 EUR ontvangt moet, zo spoedig
mogelijk na het afsluiten van het werkjaar, de nodige bewijsstukken voorleggen ter verantwoording
van de aanwending van de toelage. Voor rechtspersonen wordt hieronder verstaan: het voorleggen
van de balans en de rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand.
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artikel 6: Deze regeling treedt in werking op 1 september 2014 en geldt vanaf het werkjaar 20142015.
De subsidiëringsvoorwaarden en het puntensysteem voor de plaatselijke onderwijsinstellingen
(onder de noemer categorie D), zoals vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november
2002, worden opgeheven met ingang van dezelfde datum.
artikel 7: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 8: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

BIJLAGE: PUNTENSYSTEEM VOOR OUDENBURGSE ONDERWIJSINSTELLINGEN VOOR DE TOEKENNING EN
VERDELING VAN DE SUBSIDIES VOOR HUN PARTICIPATIE AAN HET STEDELIJK SPORTBELEID EN VOOR HET
AANBIEDEN VAN SPORTACTIVITEITEN TIJDENS DE SCHOOLUREN BUITEN DE NORMALE LESSEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BUITEN DE SCHOOLUREN
1. Lidmaatschap van de sportraad
Lidmaatschap van de sportraad
Aanwezigheid van een afgevaardigde van de
onderwijsinstelling op de algemene vergadering van
de sportraad

10 punten
2 punten per vergadering

2. Organisatie van sportactiviteiten tijdens de schooluren (buiten de gewone lessen lichamelijke opvoeding)
Per activiteit
In samenwerking met een Oudenburgse sportclub
In samenwerking met alle Oudenburgse
onderwijsinstellingen

4 punten
+ 1 punt extra per activiteit
+ 2 punten extra per activiteit

Bijlage: per sportactiviteit een lijst met daarop datum, locatie, lesgever, samenwerking met de club en/of
onderwijsinstelling.
3. Organisatie van naschoolse sportactiviteiten
Per activiteit
In samenwerking met een Oudenburgse sportclub
In samenwerking met alle Oudenburgse
onderwijsinstellingen

6 punten
+ 1 punt extra per activiteit
+ 2 punten extra per activiteit

Bijlage: per naschoolse sportactiviteit een lijst met daarop datum, locatie, lesgever en samenwerking met de club en/of
onderwijsinstelling
4. Deelname aan sportactiviteiten tijdens de schooluren ingericht door de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport),
Bloso (het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie) de provincie, de stad, de sportraad of een plaatselijke onderwijsinstelling
Per activiteit

1 punt per schijf van 5 leerlingen (met een maximum
van 15 punten)

Bijlage: lijst met daarop per sportactiviteit, de inrichter en het aantal deelnemende leerlingen van de
onderijsinstelling
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5. Deelname aan naschoolse sportactiviteiten ingericht door de SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport), Bloso (het
Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) de
provincie, de stad, de sportraad of een plaatselijke onderwijsinstelling
Per activiteit

2 punten per schijf van 5 leerlingen (met een maximum
van 30 punten)

Bijlage: lijst met daarop per naschoolse sportactiviteit, de inrichter en het aantal deelnemende leerlingen
6. Medewerking aan sportactiviteiten van de stad of de sportraad
Minder dan 4 uren
Meer dan 4 uren

2 punten per medewerkende persoon
4 punten per medewerkende persoon

7. AANPASSING VAN DE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK:
HERZIENING VAN HET HOOFDSTUK BETREFFENDE DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK
VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK VOOR HET AANVOEREN VAN
HUISHOUDELIJKE EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN (ACTUALISATIE)
[Schepen van milieu Ulrike VANHESSCHE geeft een korte toelichting. Aan de politieverordening
werd niets wezenlijks gewijzigd. Zie ook punt 8.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 186, artikel 187,
artikel 251 en artikel 252;
gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119 en artikel 135, § 2;
gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen, van 21 januari 2000 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval en van 28 januari 2000 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen;
gelet op het Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA-plan 4), vastgesteld bij beslissing van de
Vlaamse regering van 27 mei 2011;
gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 10 en artikel 26;
overwegende dat elke gemeente er zorg voor moet dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo
veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op
een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd, overeenkomstig de
bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten;
dat de gemeente de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten dient te
verhalen, overeenkomstig het beginsel 'de vervuiler betaalt' en met inachtneming van de nadere
regels die de Vlaamse regering kan vaststellen;
overwegende dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk
reglement moeten worden geregeld;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen
en het gebruik van het containerpark, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 maart
1999, gedeeltelijk geïntegreerd in Titel 6 van het algemeen politiereglement (Hoofdstuk 6.2), zoals
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 1999, en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2002, van 26 juni 2008, van 23 december 2010, van 17
maart 2011 en van 30 oktober 2013;
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gelet op het waarborg- en retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het
gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, zoals vastgesteld en goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23
december 2010, en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011;
overwegende dat voor heel wat afvalstoffen een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt;
overwegende dat een collectief plan geldt voor volgende afvalstoffen: gebruikte dierlijke en
plantaardige vetten en oliën van huishoudelijke oorsprong, en oude en vervallen geneesmiddelen;
overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor volgende afvalstoffen: afgedankte
autobatterijen en –accu’s, afgedankte batterijen en accu’s, afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA), afgedankte voertuigen, afvalbanden, afgewerkte olie en afgedankte zaklampen;
overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval;
dat minstens papier- en kartonafval, glasafval en pmd-afval selectief moeten worden ingezameld;
overwegende dat de gemeente naast huishoudelijke afvalstoffen ook vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen (afkomstig van zelfstandige ondernemers en kleine en middelgrote
ondernemingen) kan aanvaarden, tegen een kostendekkende vergoeding;
overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval, en
het vergelijkbaar bedrijfsafval, tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te
zamelen;
overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal selectief
dienen te worden ingezameld;
dat er tezelfdertijd moet naar gestreefd worden om ontwijkgedrag maximaal te voorkomen;
overwegende dat in 2011 een nieuwe toegangsregeling en nieuwe gebruiksmodaliteiten werden
ingevoerd voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen naar het
gemeentelijk containerpark;
dat tezelfdertijd een elektronisch registratiesysteem en een gedifferentieerd vergoedingssysteem
werden ingevoerd;
dat ervoor werd geopteerd om hoeveelheidsbeperkingen in te voeren voor de verschillende fracties,
zowel om de arbeidsveiligheid van de werknemers te waarborgen, als om te vermijden dat bedrijven
het inzamelsysteem met grote hoeveelheden zouden belasten;
dat werd gekozen voor een eenduidig systeem op basis van het aangevoerde volume, het aantal
aangebrachte stukken en het aantal bezoeken;
overwegende dat het systeem zijn nut heeft bewezen, doch dat een bijsturing en actualisering
noodzakelijk is omwille van een aantal hiaten en onduidelijkheden in de vorige regeling en op basis
van de opgedane praktijkervaring;
overwegende dat de voorkeur gegeven wordt aan een integrale hervaststelling in de plaats van een
artikelsgewijze aanpassing;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de Intergemeentelijke vereniging voor het
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende vereniging, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Klokhofstraat 2;
gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband op het vlak van huisvuilverwijdering en –verwerking;
gelet op het intercommunaal containerparkreglement, zoals geldig op 1 juli 2014;
overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval in de deelnemende gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te
stemmen;
met het oog op de verbetering van de selectieve inzameling van huishoudelijk afval en vergelijkbaar
bedrijfsafval, ter bescherming van het leefmilieu;
in het kader van het streven naar een grotere eenvormigheid bij de inzameling van huishoudelijk
afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, op Vlaams niveau;
in uitvoering van en in overeenstemming met de gemeentelijke zorgplicht;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
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aangenomen met 13 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Anni CHRISTIAEN,
Stephanie VAN EEGHEM, Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Johan TANGHE en Gino
DUMON) tegenover 4 onthoudingen (Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan
REYNAERT en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: In de gemeentelijke politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke
afvalstoffen en het gebruik van het containerpark van 25 maart 1999, laatst gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2013, wordt het Hoofdstuk X als volgt vervangen.
“HOOFDSTUK X - HET CONTAINERPARK
Afdeling 1 - Definitie
artikel 40. Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op
de maximale recyclage van deze stoffen.
artikel 41. Het gemeentelijk containerpark is gelegen in de Bekestraat 17 te Oudenburg. Het
intercommunaal containerpark is gelegen in de Hooggeleedstraat te Oostende.
artikel 42 - § 1.1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor de natuurlijke personen,
woonachtig of verblijvend in de gemeente (categorie huishoudens) voor de aanvoer van
huishoudelijke afvalstoffen, en voor de kleine en middelgrote ondernemingen, beoefenaars van vrije
beroepen, zelfstandige ondernemers, organisatoren van evenementen, scholen, verenigingen,
instellingen, openbare besturen, e.d. (categorie bedrijven) die op het grondgebied van de gemeente
gevestigd zijn, in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn met
huishoudelijke afvalstoffen.
Bij uitbreiding is het gemeentelijk containerpark ook toegankelijk voor de natuurlijke personen die in
Oudenburg niet hun hoofdverblijfplaats noch een tweede verblijf hebben maar die eigenaar of
gebruiker zijn van een stuk onbebouwde grond gelegen in Oudenburg dat louter gebruikt wordt voor
ontspanningsdoeleinden (niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers).
2. Het gemeentelijk containerpark is geopend op het door het college van burgemeester en
schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet
toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.
3. Voor de toegang tot het containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dient een retributie te worden betaald. Het bedrag van de retributie, het
toepassingsgebied en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het waarborg- en
retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor
het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
4. De toegang tot het containerpark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker. Deze
identificatie gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart) of
van een toegangsbadge. Slechts in uitzonderlijke gevallen is identificatie mogelijk aan de hand van
een papieren document.
4.1. Toegang met behulp van de elektronische identiteitskaart is verplicht voor de natuurlijke
personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters (of het vreemdelingenregister) van de
gemeente, en die beschikken over een elektronische identiteitskaart of elektronische
vreemdelingenkaart (of een gelijkwaardig elektronisch identiteitsdocument), voor de aanvoer van
huishoudelijke afvalstoffen.
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4.2. Toegang door middel van een badge is verplicht:
- voor de eigenaar of bewoner van een tweede verblijf gelegen op het grondgebied van de
gemeente, voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen.
- voor de natuurlijke personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van de gemeente, voor de
aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen.
- voor de natuurlijke personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters (of het
vreemdelingenregister) van de gemeente, en die tijdelijk niet beschikken over een elektronische
identiteitskaart (of gelijkwaardig elektronisch identiteitsdocument), voor de aanvoer van
huishoudelijke afvalstoffen. De geldigheidsduur van deze badge bedraagt één maand, maar de
geldigheidsduur kan omwille van uitzonderlijke omstandigheden verlengd worden voor eenzelfde
termijn.
- voor de personen die tot geen enkele van de voornoemde categorieën behoren en die toch van
het containerpark gebruik wensen te maken, voor een beperkte tijdspanne, omwille van bijzondere
omstandigheden, voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen. Dit geldt onder meer: (a) voor
personen die een huis (of grond) gekocht hebben in de gemeente en zelf de verbouwingswerken
doen (of meehelpen aan de bouwwerken), en (b) voor personen die instaan voor het ontruimen van
een woning naar aanleiding van een overlijden of een verhuis naar een rusthuis of andere instelling
van een familielid. Bij uitbreiding geldt het gebruik van een badge voor deze gevallen ook voor
inwoners. De geldigheid van een dergelijke badge bedraagt één maand, behalve in geval van
bouw- of verbouwingswerken; in dit laatste geval bedraagt de geldigheidsduur zes maanden, en kan
de geldigheidsduur bovendien verlengd worden voor eenzelfde termijn, doch slechts één maal.
- voor natuurlijke en rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente, voor de aanvoer van
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
- voor collectiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid die actief zijn in de gemeente, voor de aanvoer
van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
- voor de organisatoren van evenementen, voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Deze badge is slechts één week geldig.
De toegangsbadge dient te worden aangevraagd bij de milieudienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van een bijzonder formulier dat ter beschikking wordt gesteld van de aanvrager. Bij de
aanvraag dienen de nodige stavingsstukken te worden gevoegd.
De toegangsbadge dient onverwijld te worden ingeleverd bij de milieudienst wanneer de
geldigheidsduur van de badge verstreken is of wanneer de houder niet langer aan de voorwaarden
voldoet om van het containerpark gebruik te maken, om welke reden ook.
Voor het gebruik van de toegangsbadge dient een waarborg te worden betaald. Het bedrag van de
waarborg en de betalings- en terugbetalingsmodaliteiten zijn vastgesteld in het waarborg- en
retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor
het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
4.3. Toegang door middel van een papieren identificatiedocument is uitzonderlijk mogelijk voor,
bijvoorbeeld, natuurlijke personen (die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister) op voorlegging van een attest van verlies van identiteitskaart of
vreemdelingenkaart, en voor natuurlijke personen-vreemdelingen (die ingeschreven zijn in het
wachtregister) op voorlegging van een geldig verblijfsdocument.
§ 2. Het intercommunaal containerpark is geopend op de door de opdrachthoudende vereniging
bepaalde data en openingsuren.
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Op het intercommunaal containerpark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals
vastgesteld door de opdrachthoudende vereniging.
Het intercommunaal containerpark is evenwel niet toegankelijk voor de inwoners van en de
ondernemingen, verenigingen of instellingen gevestigd te Oudenburg.
Afdeling 2 - Gebruik van het gemeentelijk containerpark
artikel 43. Alle afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals voorzien in dit reglement, anders
worden ze niet aanvaard.
artikel 44. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van
de bezoekers op het terrein te beperken.
artikel 45 - § 1. Onderstaande tabel vermeldt de toegelaten afvalstoffen en hun aanvoereisen,
alsook de maximum toegelaten aangevoerde hoeveelheid voor huishoudens en bedrijven. Deze
tabel maakt integraal deel uit van dit reglement.
Afvalstof

Wat kan? (*)

1. Papier en
karton

2. Hol glas

3. Vlak glas

Dubbel en enkel vlak glas,
spiegelglas, serreglas,
gekleurd/gewapend/gehard
vlak glas

4. Bouw– en
sloopafval
(recycleerbaar)

Zuiver metselwerk,
steenpuin, beton,
dakpannen zonder
emaillaag
Kalkhoudende materialen,
cellenbeton, keramische
producten, natuurstenen,
grond, graszoden, glaswol

5. Bouw– en
sloopafval
(voor afvoer naar
een stortplaats
klasse 3)

6. Asbesthoudend afval
7. Plastic flessen
en flacons,
metalen
verpakkingen en
drankkartons
(PMD)

Materialen die gebonden
asbestvezels bevatten

Wat kan niet?

Aanvoereisen

Geolied papier of
karton, papier met
waslaag,
carbonpapier, vervuild
papier, vervuilde
papieren en kartonnen
verpakkingen,
papieren voorwerpen
waar kunststof of
andere materialen in
verwerkt zijn, kaarten
met magneetbanden,
behangpapier,
cementzakken,
meststofzakken en
sproeistofzakken en
dergelijke
Vuurvaste
voorwerpen, kristal,
opaal glas, rookglas,
gelaagd glas,
autoruiten, plexiglas,
glas in lood,
glaskeramiek,
gloeilampen,
spaarlampen, TL–
lampen, porselein,
aardewerk en
beeldbuizen e.d..
Asfaltpapier of –
brokken, golfplaten,
gyproc, aarde, …

Karton moet
vooraf geplooid
en/of gescheurd
zijn

Maximum hoeveelheid
Huishoudens
Bedrijven
2 m³ per dag
2 m³ per dag

Flessen en
bokalen moeten
geledigd en
gereinigd zijn;
geen deksels of
stoppen; per kleur
Ramen met kader
moeten vooraf
gescheiden
worden

1 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

Zakken moeten
geledigd worden

2 m³ per dag

2 m³ per dag

Gloeilampen, assen,
opkuis dierenhokken,
gipskartonplaten

Alle niet
recycleerbare en
niet brandbare
materialen;
zakken moeten
geledigd worden

1 m³ per dag

1 m³ per dag

Losse asbestvezels

Vezels niet breken

2 m³ per dag

2 m³ per dag

Plastic potjes,
botervlootjes, plastic
zakken,
aluminiumfolie,
piepschuim, …

Verpakkingen
ledigen en
voedselresten
verwijderen; de
diverse
verpakkingen
zoveel mogelijk
verkleinen en niet
in elkaar steken

2 m³ per dag

2 m³ per dag
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8. Piepschuim

Niet bevuild piepschuim

9.Herbruikbaar
materiaal (voor
kringloopcentrum)
10. Schroot / oude
metalen

Herbruikbare goederen in
goede staat en textiel
Alle oude metalen

11. Motorolie
12. Frituuroliën en
-vetten
13. Klein
gevaarlijk afval
(KGA)

14. Autobanden

15. Houtafval

Banden afkomstig van
personenwagens,
bestelwagens,
aanhangwagens, caravans,
motoren en scooters
Alle behandeld en
onbehandeld hout

16. Tuinafval en
organisch
biologisch
vergelijkbaar
bedrijfsafval

Snoeihout, grasmaaisel,
haagscheersel , planten- en
bloemenresten, en
boomwortels

17. Brandbaar
(grof) huisvuil

Brandbaar restafval

18. Afgedankte
elektrische en
elektronische
apparaten (AEEA)
19. Harde plastics

Elektrische huishoudelijke
apparaten, ontdaan van hun
inhoud (stofzakken,
frituurvet, …)
Emmers, buizen,
tuinmeubelen, wasmanden,
speelgoed, …
Verpakkingsfolies, rek- en
krimpfolie, noppenfolie,
luchtkussenfolie,
drukwerkomhulsels, plastic
boodschappentassen
Harde plastic bloempotten

20. Plastic folies

21. Plastic
bloempotten en
plantentrays
22. Printer– en
tonercartridges
23. Treinbielzen

Lege printer– en
tonercartridges

Isolatiemateriaal,
“chips” voor
verpakken van
breekbaar materiaal

Autobanden met
velgen, verfpotten met
resten verf, grote
stukken/delen die niet
behandeld kunnen
worden door één
persoon, zoals
mazouttanks
Transformatorolie,
frituurolie
Transformatorolie,
motorolie
Explosieven, losse
injectienaalden,
spuitbussen van
voeding of cosmetica
Fietsbanden, banden
met velgen

Dwarsliggers, hout
met kleine metalen
stukken, treinbielzen
Bloempotten, aarde,
graszoden, stenen,
keukenafval, fruit- en
groenteresten

Klein brandbaar afval,
recycleerbaar afval,
gevulde
huisvuilzakken of
bedrijfsafvalzakken

PMD, ballen,
bloempotten, zachte
kunststoffen, …
Laminaatfolie,
spanbandjes, harde
kunststoffen, tuin- en
vijverfolie,
landbouwfolie, …

Grote stukken
moeten worden
gebroken

0,5 m³ per dag

Kledij en
lederwaren mogen
niet vervuild zijn

2 m³ per dag

1,5 m³ per
dag, enkel in
specifiek
daartoe
bestemde
zakken van
1.500 liter
2 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

Recipiënten
uitgieten
Recipiënten
uitgieten
Zoveel mogelijk in
oorspronkelijke
verpakking; af te
geven aan de
parkwachters
Autobanden
zonder velgen

10 liter per dag

Niet toegelaten

10 liter per dag

Niet toegelaten

huishoudelijke
hoeveelheden

Niet toegelaten
met
uitzondering
van max. 40
TL’s per dag
2 m³ per dag

Meubels zoveel
mogelijk verkleind

1 m³ per dag

2 m³ per dag

Zakken dienen
geledigd te
worden. Takken
met een maximale
lengte van 1,50
meter.
Veren uit
matrassen
verwijderen

2 m³ per dag

2 m³ per dag

1 m³ per dag

2 m³ per dag

Het apparaat moet
nog alle essentiële
onderdelen
bevatten
Materialen zoveel
mogelijk ontdaan
van niet–plastics
Folies mogen niet
vervuild zijn

2 m³ per dag

2 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

1 m³ per dag

Veegschoon
(zonder aarde)

1 m³ per dag

1 m³ per dag

4 banden per
dag

Niet toegelaten

5 x 2,50 meter
10 x 2,50
per dag
meter per dag
(*) wanneer geen nadere omschrijving wordt vermeld dan dient de definitie die in onderhavig reglement wordt gehanteerd te worden
geraadpleegd

§ 2. Voor het gebruik van het containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen dient een retributie te worden betaald. Het bedrag van de retributie, het
toepassingsgebied en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het waarborg- en
retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor
het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
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artikel 46. Volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het
containerpark:
- gevulde huisvuilzakken;
- gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
- de krachtens het VLAREMA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen.
Volgende vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
- gevulde bedrijfsafvalzakken;
- inert materiaal;
- afvalstoffen afkomstig van de bereiding van maaltijden;
- frituurolie;
- motorolie ;
- slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
- afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
- de krachtens het VLAREMA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen.
Daarnaast kunnen andere aangeboden afvalstoffen steeds geweigerd worden om
veiligheidsredenen.
De aanbieder dient de niet aanvaarde afvalstoffen meteen terug mee te nemen.
artikel 47. Tijdens de openingsuren staat het containerpark permanent onder toezicht van de
parkwachters. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de richtlijnen en aanwijzingen van
de parkwachters te volgen.
De bezoeker dient zich aan te melden en te identificeren door middel van zijn identiteitskaart of
badge bij de toegangspoort via de identificatiezuil bij de ingang met slagboom. In uitzonderlijke
gevallen kan de identificatie gebeuren aan de hand van een papieren document.
Nadat de bezoeker toegang is verleend tot het containerpark dient hij zich in eerste instantie aan te
melden bij een parkwachter. Deze parkwachter controleert en registreert het aangevoerde afval aan
de hand van een schatting van het aangevoerde volume.
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de parkwachter, enkel in de daartoe
voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte
gedeponeerd worden. Het gebruik van de perscontainer voor grof vuil kan steeds afhankelijk
worden gesteld van een voorafgaande betaling of een bijkomende controlemaatregel.
De gebruikers dienen zelf de selectief gescheiden afvalstoffen in de daartoe bestemde containers te
deponeren of op de aangeduide plaats te stapelen. Zij mogen de KGA–kluis evenwel niet zelf
betreden. KGA dient te worden afgegeven aan de parkwachters.
Aan de uitgang van het containerpark bevindt zich een tweede identificatiezuil. Na een tweede
identificatie, en desgevallend ook na betaling van de eventueel verschuldigde retributie, wordt de
slagboom geopend en kan de bezoeker het containerpark verlaten.
Personen die problemen ondervinden bij de aanmelding, bij de registratie bij het uitrijden of bij de
betaling dienen dit te melden aan de parkwachters.
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artikel 48. Het is verboden om afval te deponeren voor de toegangspoorten van het containerpark of
over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld aan
sluikstorten.
artikel 49 - § 1. Het is de parkwachters toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de
omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden,
evenals in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark.
§ 2. Iedere bezoeker is verplicht zich aan de inrit bij de parkwachters aan te melden en het
aangeboden afval te laten controleren. De parkwachters kunnen afvalstoffen die niet op het
containerpark thuishoren of niet voldoen aan de opgelegde voorwaarden weigeren.
§ 3. De parkwachters kunnen elke bezoeker verzoeken om zijn identiteitskaart (of
vreemdelingenkaart of een vergelijkbaar identificatiedocument) te tonen. Zij hebben het recht om
bezoekers die hun aan- of opmerkingen niet opvolgen de toegang tot het containerpark te
ontzeggen.
§ 4. De afvalstoffen van verschillende selectieve aard mogen niet vermengd worden.
§ 5. Het uitzoeken en meenemen van afval is verboden. Eens de afvalstoffen in de daartoe
voorziene container zijn gevoegd mogen deze afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker
van het containerpark worden meegenomen.
§ 6. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige
ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachters verzocht
worden de door hen aangebrachte bevuiling op te ruimen.
§ 7. De snelheid van de voertuigen op het containerpark is beperkt tot 10 km/u. De motor van het
voertuig dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§ 8. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider.
§ 9. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.
§ 10. Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplantingen of uitrusting.
§ 11. Misbruik of oneigenlijk gebruik van het toegangs- en registratiesysteem en het ongeoorloofd of
heimelijk gebruik van andermans identiteitskaart (of vreemdelingenkaart of enig ander
identificatiedocument) of badge (al of niet met diens medeweten) kan aanleiding geven tot een
verbod om nog verder gebruik te maken van het gemeentelijk containerpark.”
artikel 2: De overige bepalingen van de politieverordening betreffende het ophalen van
huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 1999, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30
oktober 2013, blijven ongewijzigd.
artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 6 januari 2015.
artikel 4: De wijziging van de verordening zal onverwijld door de burgemeester worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop de
wijziging werd aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd
bekendgemaakt.
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De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de wijziging van de verordening zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
De gewijzigde versie van Hoofdstuk X van de verordening zal eveneens op de website worden
gepubliceerd.
artikel 5: 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 6: Een afschrift van deze beslissing zal binnen achtenveertig uren worden gezonden aan de
deputatie van de provincieraad, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge,
ter kennisgeving en met het oog op de vermelding ervan in het Bestuursmemoriaal.
artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt onverwijld toegezonden aan de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg, Kazernevest 3, 8000 Brugge, en aan de griffie van de
politierechtbank, Kazernevest 3, 8000 Brugge, om te worden ingeschreven in het daartoe bestemd
register.
artikel 8: Een afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan (1) de Intergemeentelijke
vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende
vereniging, met maatschappelijke zetel te Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, aan (2) de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, en (3) de afdeling
Milieu-integratie en –subsidiëringen, Dienst Milieu-integratie Overheden en Maatschappij, Team
Lokale Overheden, via het Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden (CAPLO), Koning Albert IIlaan 20 bus 8, 1000 Brussel, ter informatie.
artikel 9: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens bezorgd aan de lokale politie PZ Kouter,
ter attentie van (1) de Coördinatie- en Steundienst, Constant Permekelaan 8, 8490 Jabbeke, en van
(2) de Wijkafdeling Oudenburg, Weststraat 33, 8460 Oudenburg, ter kennisgeving.

8. HERVASTSTELLING VAN HET WAARBORG- EN RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE DE
TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK VOOR HET
AANVOEREN VAN HUISHOUDELIJKE EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN –
UITBREIDING, VERFIJNING EN OPTIMALISATIE VAN HET GEDIFFERENTIEERD
TARIEFSYSTEEM
[Zie ook punt 7. Er wordt tot stemming overgegaan zonder aparte bespreking van dit punt.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, § 2, 15°, artikel 94,
artikel 186, artikel 187, artikel 251, artikel 252 en artikel 253, § 1, 3°;
gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119 en artikel 135, § 2;
gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM);
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen, van 21 januari 2000 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval en van 28 januari 2000 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen;
gelet op het Vlaams Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA-plan 4), vastgesteld bij beslissing van de
Vlaamse regering van 27 mei 2011;
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gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Materialendecreet), inzonderheid artikel 10 en artikel 26;
overwegende dat elke gemeente (al dan niet in samenwerking met andere gemeenten) er zorg voor
moet dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt,
op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig
worden toegepast of verwijderd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet en de
uitvoeringsbesluiten;
overwegende dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk
reglement moeten worden geregeld;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
inzonderheid Hoofdstuk 5, Afdeling 5.1, en Bijlage 5.1.4;
gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 uitgaande van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de
coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de Intergemeentelijke vereniging voor het
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende vereniging, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Klokhofstraat 2;
gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband op het vlak van huisvuilverwijdering en -verwerking;
gelet op de taken en doelstellingen van de IVOO als opdrachthoudende vereniging;
gelet op het intercommunaal containerparkreglement, zoals geldig op 1 juli 2014;
gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen
en het gebruik van het containerpark, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 25 maart
1999, gedeeltelijk geïntegreerd in Titel 6 van het algemeen politiereglement (Hoofdstuk 6.2), zoals
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 17 juni 1999, en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2002, van 26 juni 2008, van 23 december 2010, van 17
maart 2011, van 30 oktober 2013 en van heden;
gelet op het waarborg- en retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het
gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, zoals vastgesteld en goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23
december 2010, en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011;
overwegende dat het MINA-plan 4 de doelstelling voor huishoudelijk restafval uit het MINA-plan 3+
(2008-2010) heeft overgenomen, wat inhoudt dat tegen 2015 op Vlaams niveau maximum 150 kg
huishoudelijk restafval per inwoner ingezameld mag worden;
overwegende dat het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen
(UMBHA), de planning behandelt inzake preventie, selectieve inzameling, recyclage en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen voor de periode 2008-2015 (en voor verwijdering tot 2020);
overwegende dat het uitvoeringsplan stelt dat elke gemeente vanaf 2010 maximaal 180 kg restafval
per inwoner mag inzamelen;
dat selectieve inzameling en recyclage hierbij een grote rol spelen;
dat actieprogramma 7 gericht is op het optimaliseren van de selectieve inzameling bij burgers en
bedrijven, onder meer via het uitbouwen en optimaliseren van de werking van containerparken
(actie 2);
overwegende dat de gemeente de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de
afvalproducenten dient te verhalen, overeenkomstig het beginsel “de vervuiler betaalt” en met
inachtneming van de nadere regels die de Vlaamse regering kan vaststellen;
overwegende dat de gemeente naast huishoudelijke afvalstoffen ook vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen (afkomstig van zelfstandige ondernemers en kleine en middelgrote
ondernemingen) kan aanvaarden, aan dezelfde tarieven, maar dat niet vergelijkbare afvalstoffen in
principe enkel kunnen worden ingezameld tegen werkelijke kostprijs;
overwegende dat in 2011 een nieuwe toegangsregeling en nieuwe gebruiksmodaliteiten werden
ingevoerd voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen naar het
gemeentelijk containerpark;
dat tezelfdertijd een elektronisch registratiesysteem en een gedifferentieerd tariefsysteem (diftar)
werden ingevoerd;
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gelet op de aanbevelingen die door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bij
brief van 8 augustus 2012 (ontvangen op 10 augustus 2012) werden bezorgd met aanbevelingen
ter vermindering van de hoeveelheid restafval;
overwegende dat gepleit wordt voor een beperking van het aantal gratis beurten, en voor het
invoeren van een retributie voor de aanvoer van grofvuil;
gelet op de informatieve brief van OVAM van 13 februari 2013 (ontvangen op 18 februari 2013) over
VLAREMA en de harmonisatie van de gemeentelijke afvaltarieven en de selectieve inzameling bij
bedrijven;
overwegende dat het principe “de vervuiler betaalt” de burgers ertoe moet aanzetten om beter te
sorteren;
dat voor de berekening van de bijdrage van de burger in de kosten voor het beheer van
huishoudelijk afval dat via de gemeentelijke kanalen wordt ingezameld rekening moet worden
gehouden met de werkelijke kosten van deze specifieke dienstverlening, alsook met de opgelegde
minima- en maximabedragen;
dat hierbij ook gestreefd moet worden naar een harmonisering binnen de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden;
dat dit bijdraagt tot een eerlijke kostenverdeling, aanzet tot recyclage, en afvaltoerisme en
ontwijkgedrag tegengaat;
overwegende dat sedert 1 juli 2013 de gratis inzameling van grof vuil in principe niet meer
toegelaten is;
dat de vergoeding minimum 4,00 EUR per m³ dient te bedragen en maximum 60,00 EUR per m³;
overwegende dat in de schoot van de afvalintercommunale niet echt een consensus kon
worden bereikt over eenvormige tarieven voor de inzameling van grof vuil op het containerpark,
noch over een gemeenschappelijk tijdstip van invoeren;
dat dit geen excuus mag zijn om geen maatregelen te nemen;
gelet op het schrijven van OVAM van 7 november 2013 (ontvangen op 13 november 2013) waarbij
aangedrongen wordt om voor de (niet verplichte) inzameling van landbouwfolie een eerlijke en
kostendekkende prijs aan te rekenen;
gelet op de selectieve inzameling van diverse afvalfracties op het gemeentelijk containerpark;
gelet op de selectieve inzameling van zowel huishoudelijke afvalstoffen als vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;
gelet op het bestaande vergoedingssysteem;
overwegende dat de kosten van de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en van
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
dat hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten;
overwegende dat het aangewezen is dat de inzamelkosten (en verwerkingskosten) van de
huishoudelijke afvalstoffen en de vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de
aanbieders;
dat het logisch en billijk is dat hierbij het principe gehanteerd wordt van “de vervuiler betaalt”;
dat daarom geopteerd wordt voor een stelsel van vergoeding waarbij in de eerste plaats rekening
gehouden wordt met de hoeveelheid afval die wordt aangeboden, tijdens een welbepaalde periode,
in casu op jaarbasis;
dat daarnaast ook rekening moet worden gehouden met de aanvaardingsplicht en met de
terugnameplicht voor diverse afvalfracties, alsook met de collectieve planaanpak voor bepaalde
afvalstromen;
dat evenzeer rekening moet worden gehouden met de oorsprong van het afval (huishoudelijk of
niet), aangezien de inzameling (en verwerking) van vergelijkbaar bedrijfsafval geen verplichting van
de gemeente is;
dat verder rekening dient te worden gehouden met de aard van de afvalstoffen en de graad van
vervuiling en herbruikbaarheid, en de kost van de verwerking;
dat er bijgevolg geopteerd wordt voor gedifferentieerde tarieven;
overwegende dat een systeem van een beperkt aantal gratis beurten in combinatie met
verschillende tarieven voor de verschillende fracties (volgens de mogelijkheid tot hergebruik,
recyclage, nuttige toepassing of verwijdering) ertoe zou moeten leiden dat de huishoudens en
bedrijven optimaal meewerken aan afvalpreventie en het sorteren van afvalstoffen;
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dat gezinnen die hun afval beperken in staat zouden moeten zijn om verder gratis gebruik te kunnen
maken van het containerpark;
overwegende dat een dergelijk vergoedingssysteem er ook zou toe moeten leiden dat overbodige
verplaatsingen en onnodig gebruik van het containerpark vermeden worden;
dat de huishoudens en bedrijven er op die manier toe aangezet worden om maximaal gebruik te
maken van de inzameling van afvalstoffen via de haalmethode;
overwegende dat de gehanteerde tarieven evenwel niet van die aard mogen zijn dat zij
ontwijkgedrag in de hand zouden werken;
overwegende dat derhalve gezocht werd naar een aanvaardbaar evenwicht tussen de financiële
doelstelling (het dekken van de kosten) en de milieu-educatieve betrachting (het aanzetten tot
milieuverantwoord gedrag);
overwegende dat voorts werd gezocht naar een aanvaardbaar compromis voor het behoud van een
gunsttarief voor de aanvoer van landbouwfolie tijdens de speciale inzamelmomenten;
dat dit resulteerde in een verdubbeling van het tarief en een vermindering van het aantal speciale
inzamelmomenten;
overwegende dat ook werd gezocht naar een pragmatische oplossing voor het bepalen van een
passende vergoeding voor het gebruik van het containerpark door niet-residerende grondeigenaars
en grondgebruikers;
dat het billijk lijkt om voor deze speciale categorie van niet-inwoners dezelfde regeling en tarieven te
hanteren als voor de bedrijven;
overwegende dat het ingevoerde elektronische registratiesysteem ter identificatie van de aanbieder
en ter kwantificering van de aangeboden afvalfracties voldoende garanties biedt voor een correcte
toepassing van het gedifferentieerd retributiestelsel;
overwegende dat het college van burgemeester en schepenen reeds bij gemeenteraadsbeslissing
van 23 december 2010 gemachtigd werd om de bedragen van de retributie aan te passen en om
desgevallend ook de wijze van inning te wijzigen;
dat er geen redenen zijn om af te stappen van deze soepele werkwijze;
dat de huidige aanpassing echter de grondslag en de toepassingsvoorwaarden van de retributie
betreft en dus verder reikt dan het louter wijzigen van de tarieven;
overwegende dat de voorkeur gegeven wordt aan een integrale hervaststelling in de plaats van een
artikelsgewijze aanpassing van het reglement;
als noodzakelijke aanvulling op de regeling voor de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk
containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
met het oog op de verbetering van de selectieve inzameling van huishoudelijk afval en vergelijkbaar
bedrijfsafval, ter bescherming van het leefmilieu;
in het kader van het streven naar een grotere eenvormigheid bij de inzameling van huishoudelijk
afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, op Vlaams niveau;
in uitvoering van en in overeenstemming met de gemeentelijke zorgplicht;
gelet op de noodwendigheden van de begroting;
in overeenstemming met de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 13 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Anni CHRISTIAEN,
Stephanie VAN EEGHEM, Marc GILLIAERT, Freddy DECLERCK, Johan TANGHE en Gino
DUMON) tegenover 4 onthoudingen (Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan
REYNAERT en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Met ingang van het dienstjaar 2015 dient een retributie betaald te worden voor de toegang
tot en het gebruik van het gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, overeenkomstig de bepalingen hierna.
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artikel 2: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
- gezin: hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft (alleenstaande), hetzij twee of meer personen
die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning
verblijven en er samenleven. De individuele leden van een leefgemeenschap wordt eveneens als
alleenstaanden beschouwd.
- huishouden: het gezin als de economisch-consumptieve eenheid.
- hoofdverblijfplaats: de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is
samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden
zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.
- tweede verblijf: elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker
ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden
gebruikt.
- bedrijven: alle andere toegelaten gebruikers die op het grondgebied van de gemeente gevestigd
zijn en die niet als een huishouden kunnen worden gekwalificeerd, zoals kleine en middelgrote
ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandige ondernemers, scholen, verenigingen,
instellingen, openbare besturen, e.d.
- niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers: de natuurlijke personen die in Oudenburg
niet hun hoofdverblijfplaats noch een tweede verblijf hebben en die eigenaar of gebruiker zijn van
een stuk onbebouwde grond gelegen in Oudenburg dat louter gebruikt wordt voor
ontspanningsdoeleinden.
artikel 3: De vergoeding voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen wordt als volgt geregeld.
3.1. Deze regeling geldt in principe enkel voor de gezinnen die hier hun hoofdverblijfplaats of een
tweede verblijf hebben (huishoudens), voor de aanvoer van afvalstoffen die ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding.
De niet-residerende grondeigenaars en grondgebruikers vallen niet onder toepassing van deze
regeling.
3.2. Elk gezin dat woont of verblijft op het grondgebied van de gemeente
heeft per kalenderjaar recht op 24 gratis aanvoerbeurten van 0,5 m³.
3.2.1. De gratis aanvoer geldt voor volgende afvalstoffen:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. piepschuim;
6. herbruikbaar materiaal;
7. schroot en oude metalen;
8. motorolie;
9. frituurolie en –vetten;
10. klein gevaarlijk afval (KGA);
11. houtafval;
12. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
13. harde plastics;
14. plastic folies;
15. plastic bloempotten en plantentrays;
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16. printer- en tonercartridges;
17. asbesthoudend afval;
18. tuinafval.
3.2.2. Voor de berekening van de aangevoerde hoeveelheid en het aantal beurten gelden volgende
principes:
1. per aangevoerde schijf van 0,5 m³ wordt een beurt aangerekend;
2. per beurt wordt minstens 0,5 m³ aangerekend;
3. voor het aankopen van huisvuilzakken of pmd-zakken, zonder enige andere aanvoeractiviteit,
wordt ook telkens een beurt in rekening gebracht;
4. voor de deelname aan educatieve en sensibiliseringsacties en acties voor een goed doel, die als
dusdanig door het college van burgemeester en schepenen zijn erkend, wordt geen beurt
aangerekend, tenzij er bij het bezoek nog andere afvalfracties (dan beoogd door de actie) worden
aangevoerd;
5. voor de aankoop of het afhalen van een compostvat of een compostbak, voor het afhalen of
omwisselen van een naaldcontainer (voor injectienaalden) of voor de afgifte van herbruikbare
goederen wordt evenmin een beurt aangerekend, tenzij er bij het bezoek ook afvalfracties worden
aangevoerd.
3.2.3. De regeling van de gratis aanvoer geldt niet voor volgende afvalstoffen: (kleine)
voertuigbanden, treinbielzen, recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en sloopafval dat dient te
worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en brandbaar (grof) huisvuil. Voor deze
afvalstoffen is in principe steeds een retributie verschuldigd.
3.3. Vanaf de 25ste aanvoerbeurt dient voor elk bezoek aan het containerpark een vaste retributie
(toegangsprijs) betaald te worden van 2,50 EUR.
Deze retributie dekt de aanvoer van volgende afvalstoffen:
- conform de maximum hoeveelheid/dag voorzien in de geldende verordening betreffende het
gebruik van het containerpark:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. piepschuim;
6. herbruikbaar materiaal;
7. schroot en oude metalen;
8. motorolie;
9. frituurolie en –vetten;
10. klein gevaarlijk afval (KGA);
11. houtafval;
12. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
13. harde plastics;
14. plastic folies;
15. plastic bloempotten en plantentrays;
16. printer- en tonercartridges.
- voor een aangevoerde hoeveelheid van maximum 0,5 m³:
1. asbesthoudend afval;
2. tuinafval.
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Voor deze twee categorieën van afvalstoffen dient een bijkomende retributie betaald te worden van
2,50 EUR per schijf van 0,5 m³ bovenop de eerste schijf van 0,5 m³ (en geldt voor de hoeveelheden
binnen de perken voorzien in de geldende verordening betreffende het gebruik van het
containerpark). De retributie wordt berekend per begonnen schijf van 0,5 m³.
De regeling van de inclusieve toegangsprijs geldt niet voor volgende afvalstoffen: (kleine)
voertuigbanden, treinbielzen, recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en sloopafval dat dient te
worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en brandbaar (grof) huisvuil. Hiervoor dient voor
steeds de volledige retributie betaald te worden, bovenop de toegangsprijs.
3.4. Voor (kleine) voertuigbanden, treinbielzen, recycleerbaar bouw- en sloopafval, bouw- en
sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3, en brandbaar (grof) huisvuil
zijn volgende retributies verschuldigd:
1. auto- en kleine andere voertuigbanden: 4,00 EUR per stuk;
2. treinbielzen: 1,00 EUR per 0,50 m (berekend op de totale aangevoerde lengte), met een
minimum van 1,00 EUR per aanvoer, ongeacht de lengte;
3. recycleerbaar bouw- en sloopafval: 2,5 EUR per 0,5 m³;
4. bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3: 5,00 EUR per
0,5 m³;
5. brandbaar (grof) huisvuil: 2,5 EUR per 0,5 m³.
Voor de aanvoer van bouw- en sloopafval geldt een vrijstelling van maximum 1 emmer van 10
liter/dag.
3.5. Voor het overschrijden van de maximale aanvoerhoeveelheid per dag zoals bepaald in de
geldende verordening betreffende het gebruik van het containerpark, wordt een (extra) retributie
aangerekend van 2,50 EUR per overschrijding.
Dit geldt zowel voor de eerste 24 aanvoerbeurten als bij alle volgende aanvoerbeurten, voor alle
categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.
3.6. Bovenstaande regeling geldt ook voor het uitzonderlijk gebruik van het containerpark, omwille
van bijzondere omstandigheden, voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen, evenwel beperkt
tot:
- maximaal 10 aanvoerbeurten van 0,5 m³, naar aanleiding van het ontruimen van een woning naar
aanleiding van een overlijden of een verhuis naar een rusthuis of andere instelling van een
familielid;
- maximaal 10 aanvoerbeurten van 0,5 m³ tijdens de duur van het verbouwen (of bouwen) van een
woning in de gemeente
artikel 4: De vergoeding voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt als volgt
geregeld.
4.1. Deze regeling geldt voor kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandige ondernemers,
beoefenaars van vrije beroepen, organisatoren van evenementen, scholen, verenigingen,
instellingen, openbare besturen, e.d., die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn, voor
de aanvoer van bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als
huishoudelijke afvalstoffen en die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn
als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding.
Bij uitbreiding is deze regeling ook van toepassing op de niet-residerende grondeigenaars en
grondgebruikers.
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4.2. Voor de aanvoer van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dient in principe steeds betaald te
worden per aangevoerde schijf van 0,5 m³ (of per stuk).
Per aanvoerbeurt wordt minstens 0,5 m³ aangerekend.
De retributie wordt berekend per begonnen schijf van 0,5 m³ (of per stuk).
De retributie bedraagt:
- 2,50 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 1), voor volgende afvalstoffen:
1. papier en karton;
2. hol glas;
3. vlak glas;
4. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD);
5. herbruikbaar materiaal;
6. afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
7. klein gevaarlijk afval (KGA);
8. harde plastics;
9. plastic folies;
10. plastic bloempotten en plantentrays;
11. schroot en oude metalen;
- 5,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 2), voor volgende afvalstoffen:
1. houtafval;
2. recycleerbaar bouw- en sloopafval;
3. tuinafval (organisch biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval);
- 10,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 3), voor volgende afvalstoffen:
1. bouw- en sloopafval dat dient te worden afgevoerd naar een stortplaats klasse 3;
2. asbesthoudend afval;
- 15,00 EUR per 0,5 m³ (tariefklasse 4), voor brandbaar (grof) huisvuil.
Voor volgende afvalstoffen dient een retributie per aangevoerd stuk te worden betaald (tariefklasse
5):
1. voor piepschuim: 6,00 EUR per zak van 1.500 liter;
2. voor auto- en andere kleine voertuigbanden: 4,00 EUR per stuk;
3. voor banden van bedrijfsvoertuigen: 8,00 EUR per stuk;
4. voor treinbielzen: 2,00 EUR per 0,50 m (berekend op de totale aangevoerde lengte), met een
minimum van 2,00 EUR per aanvoer, ongeacht de lengte.
In afwijking van de tariefregeling inzake brandbaar grof huisvuil (tariefklasse 4) dient voor
landbouwfolie, aangevoerd tijdens de speciale inzamelmomenten, slechts 7,50 EUR per 0,5 m³ te
worden betaald. Het aantal speciale inzamelmomenten is beperkt tot 4 dagen per jaar.
4.3. Voor het overschrijden van de maximale aanvoerhoeveelheid per dag zoals bepaald in de
geldende verordening betreffende het gebruik van het containerpark, wordt een (extra) retributie
aangerekend van 2,50 EUR per overschrijding. Dit geldt voor alle categorieën van
bedrijfsafvalstoffen.
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4.4. Volgende categorieën van gebruikers hebben per kalenderjaar recht op een aantal gratis
aanvoerbeurten van 0,5 m³, ongeacht de aard van de afvalstof of de tariefklasse, doch binnen de
perken van de gestelde aanvoernormen. Per beurt wordt minstens 0,5 m³ gerekend, en per
aangevoerde schijf van 0,5 m³ wordt een beurt aangerekend.
1. Scholen, verenigingen en jeugdbewegingen hebben recht op 10 aanvoerbeurten
2. Lokale openbare besturen en gemeentelijke instellingen hebben recht op een onbeperkt aantal
gratis aanvoerbeurten
4.5. Voor het louter aankopen van bedrijfsafvalzakken of pmd-zakken, zonder enige andere
aanvoeractiviteit, wordt een retributie aangerekend volgens tariefklasse 1. Hetzelfde geldt voor de
loutere aankoop van huisvuilzakken of pmd-zakken door niet-residerende grondeigenaars en
grondgebruikers.
artikel 5: De retributie is verschuldigd door het huishouden dat (of de niet-residerende
grondeigenaar of grondgebruiker die) gebruik maakt van het gemeentelijk containerpark voor het
aanvoeren van huishoudelijke afvalstoffen, en door het bedrijf dat gebruik maakt van het
gemeentelijk containerpark voor het aanvoeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
De retributie kan evenwel verhaald worden op elk lid van een huishouden of van een collectiviteit
zonder rechtspersoonlijkheid waar de houder van de elektronische identiteitskaart (of
vreemdelingenkaart) of van de badge (of van het papieren document dat uitzonderlijk toegang geeft
tot het containerpark) deel van uitmaakt. Elk lid is solidair gehouden tot betaling.
artikel 6: De betaling kan gebeuren op volgende wijzen: in speciën, op elektronische wijze of via
overschrijving.
De natuurlijke personen die gebruik maken van het containerpark voor de aanvoer van
huishoudelijk afval dienen contant te betalen bij het verlaten van het containerpark, en dit via de
aanwezige betaaltoestellen (de muntautomaat of de elektronische betaalautomaat).
Bij defect van de betaaltoestellen kan de betaling gebeuren in speciën aan de parkwachter, tegen
afgifte van een kwitantie.
De natuurlijke personen en de rechtspersonen, alsook de collectiviteiten zonder
rechtspersoonlijkheid, die gebruik maken van het containerpark voor de aanvoer van vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, dienen te betalen via een overschrijving op de bankrekening van de stad na
ontvangst van een factuur. De facturen worden driemaandelijks opgemaakt. De betaling dient te
gebeuren binnen de 30 dagen na de verzending van de factuur.
Voor het gebruik van de perscontainer voor grof vuil kan steeds voorzien worden in een intermediair
betaal- of controlesysteem.
artikel 7: Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de invordering en vervolging
gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet of overeenkomstig de regelen
van het burgerlijk recht.
Voor de natuurlijke personen die via hun elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart)
toegang krijgen tot het containerpark zal de invordering en de vervolging in eerste instantie
geschieden lastens de houder van de elektronische identiteitskaart (of vreemdelingenkaart).
Voor de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de collectiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid
die via een badge toegang krijgen tot het containerpark zal de invordering en de vervolging in eerste
instantie geschieden lastens de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd staat als houder van
de badge.
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Voor natuurlijke personen die door middel van een papieren identificatiedocument toegang krijgen
tot het containerpark zal de invordering en de vervolging in eerste instantie geschieden lastens de
natuurlijke persoon op wiens naam het document staat.
Bij uitbreiding kan tot invordering en vervolging worden overgegaan lastens elke andere persoon die
gehouden is tot betaling van de retributie.
artikel 8: De betaalde retributies worden nooit teruggegeven, behoudens in geval van materiële
vergissingen.
artikel 9: De weigering om te betalen of het niet of niet tijdig betalen van de retributie kan aanleiding
geven tot een verbod om nog verder gebruik te maken van het gemeentelijk containerpark.
artikel 10: Voor het gebruik van een toegangsbadge dient een forfaitaire waarborg te worden
betaald van 5,00 EUR.
De waarborgsom is verschuldigd door de aanvrager.
De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het afhalen ervan.
De betaling kan gebeuren op volgende wijzen: in speciën, op elektronische wijze of via
overschrijving.
De terugbetaling geschiedt binnen de twee maanden na de afgifte, en op voorwaarde dat de badge
niet beschadigd is.
De terugbetaling van de waarborg gebeurt steeds via overschrijving.
Bij beschadiging of bij verlies van de badge wordt de waarborg definitief geïnd.
artikel 11: Dit besluit, evenals het reglement dat er het voorwerp van uitmaakt, treedt in werking op
6 januari 2015, met uitzondering van bepaling 3 sub 3.2.2. en van bepaling 4.5., die pas in werking
treden op 1 september 2015.
Het waarborg- en retributiereglement inzake de toegang tot en het gebruik van het gemeentelijk
containerpark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, zoals
vastgesteld en goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 december 2010, en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2011, wordt opgeheven met ingang van dezelfde datum.
artikel 12: Het college van burgemeester en schepenen wordt bij deze gemachtigd om de bedragen
van deze retributie aan te passen en om desgevallend ook de wijze van inning te wijzigen.
artikel 13: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 14: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen verzonden worden naar de
provinciegouverneur, via het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk
toezicht. Dit zal geschieden met een aangetekende zending. Een kopie van de
gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aanpassing van de gemeentelijke politieverordening
betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark, zal
worden meegestuurd, ter informatie.
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artikel 15: Een afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan (1) de Intergemeentelijke
vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende
vereniging, met maatschappelijke zetel te Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, aan (2) de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, en aan (3) de
afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Dienst Milieu-integratie Overheden en Maatschappij,
Team Lokale Overheden, via het Centraal Aanspreekpunt Lokale Overheden (CAPLO), Koning
Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, ter informatie.
artikel 16: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder. Een kopie
van de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende aanpassing van de gemeentelijke
politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het
containerpark, zal ook hier worden meegestuurd, ter informatie.

9. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN INFRAX WEST VAN 17 NOVEMBER 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN
DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 40 en artikel 44;
gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in Infrax West, opdrachthoudende vereniging,
met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9;
gelet op de statuten van Infrax West, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 juli 1924, en de later
aangebrachte wijzigingen, het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
3 juni 2014;
overwegende dat in de loop van het laatste trimester van elk jaar een buitengewone algemene
vergadering moet worden belegd om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het volgende boekjaar te bespreken;
dat op de agenda van deze vergadering een door de raad van bestuur opgestelde begroting moet
staan;
dat deze vergadering volgens de statuten (artikel 33) plaats heeft in de loop van het vierde kwartaal;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
gelet op de uitnodiging door Infrax West, gedaan per aangetekend schrijven van 7 oktober 2014
(ontvangen op 8 oktober 2014), voor de buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan te
Torhout op maandag 17 november 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering (zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 oktober
2014);
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategie in 2015, (2) de begroting 2015, (3) de voorlopige resultaten 2014, (4) de vervanging van
een aantal bestuurders met raadgevende stem, (5) toetreding van gemeenten voor Infra-GIS en (6)
toetreding van gemeenten voor Infra-X-net;
gelet op de meegestuurde verplichte stukken, met name de begroting 2015 en de toelichting
(synthese) bij de begroting 2015;
gelet op de meegestuurde toelichting bij de andere agendapunten;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger
herhaald moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse
benoemingsprocedure);
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dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Klokkeput 8, als effectieve vertegenwoordiger, en van Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van Infrax West, en dit tot aan de volgende
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de
gemeenteraad van 30 oktober 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West die zal doorgaan te
Torhout op maandag 17 november 2014 om 18.00 uur: (1) te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategie in 2015, (2) de begroting 2015, (3) de voorlopige resultaten 2014, (4) de vervanging van
een aantal bestuurders met raadgevende stem, (5) toetreding van gemeenten voor Infra-GIS en (6)
toetreding van gemeenten voor Infra-X-net.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de aangestelde
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 17
november 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordigers op deze algemene vergadering dienen te
handelen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden gestuurd aan Infrax West,
opdrachthoudende vereniging, Noordlaan 9, 8820 Torhout, ter kennisgeving.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de aangestelde
vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid,
wonende te 8460 Oudenburg, Klokkeput 8, effectieve vertegenwoordiger, en Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Aan de vertegenwoordigers zal worden meegedeeld dat de agenda en de bijlagen aan hen zullen
worden bezorgd door de opdrachthoudende vereniging zelf.

10. 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.
[Tijdens de behandeling van de vragen vervoegt burgemeester Ignace DEREEPER de
vergadering. Nieuw quorum: 18.]
A. Vraagstelling door raadslid Stefaan REYNAERT (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op dinsdag 21 oktober 2014.
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1. Wat de herwaardering van de werking van de wijkraden betreft antwoordt schepen van
participatie Ulrike VANHESSCHE dat de klemtoon meer dan vroeger op informeren ligt, veeleer dan
op incasseren. Zij vindt dit een positieve evolutie, net zoals de organisatie van thematische
infomomenten (bijvoorbeeld over de elektriciteitsschaarste, op 18 november). Raadslid
REYNAERT merkt op dat er van modernisering nog weinig te merken is en meent dat er ondanks
de accentverschuiving nog steeds niet echt sprake is van participatie. De schepen ontkent dit en
stelt dat op de geplande infoavond over de renovatie van de Mandelwijk (op 28 oktober) wel
geluisterd zal worden naar de bewoners. Volgens de schepen hoeft inspraak ook niet per se via
bijeenkomsten te gebeuren: er is het meldpunt op de website, en via het stadsmagazine werd reeds
een meldingskaart verspreid. Zij wenst stap voor stap vooruit te gaan en staat open voor
voorstellen om de werking van de wijkraden te verbeteren. Raadslid Romina VANHOOREN stelt
meteen voor om – zoals in Oostende – een budget ter beschikking te stellen waar de wijken zelf
kunnen over beslissen. Raadslid Freddy DECLERCK merkt op dat de verslagen steevast te laat
worden bezorgd. De schepen deelt mee dat de verslagen voortaan op de stedelijke website zullen
worden gepubliceerd, uiterlijk één maand na de laatste wijkraad.
2. Wat de aangekondigde indexsprong betreft weet schepen van financiën Myriam MAES te
vertellen dat de indexsprong zal worden toegepast. Voor 2015 betekent dit een verlaging van de
loonkosten met ongeveer 50.000 euro. Voor de ganse planperiode (tot 2019) gaat het om een
geraamde besparing van 260.000 euro.
3. In antwoord op de vraag naar de stand van zaken van het interne controlesysteem deelt de
burgemeester mee dat op 2 oktober jongstleden gestart werd met een opleidingstraject met het oog
op de realisatie van een eigen systeem van organisatiebeheersing (onder begeleiding van de
School voor Bestuursrecht en de wivo). De voorziene doorlooptijd is negen maanden. Het oogmerk
van het traject is om via een evaluatie van de eigen organisatie te komen tot een kritische analyse
van de bestaande situatie, door het in kaart brengen van de bestaande risico’s, en dit aan de hand
van de Leidraad Organisatiebeheersing (die door Audit Vlaanderen werd ontwikkeld). Tezelfdertijd
wordt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem opgebouwd, op maat van de
stad Oudenburg. Het is de bedoeling om het algemene kader van het interne controlesysteem in
het najaar van 2015 aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen, samen met de resultaten van de
zelfevaluatie en de prioritaire verbeterpunten en de voorgenomen verbeteracties voor de komende
drie jaren.
B. Vraagstelling door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld
via elektronisch bericht op woensdag 22 oktober 2014.
1. Op de vraag of het stadsbestuur plannen heeft om de dossiers van de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen te digitaliseren antwoordt schepen van automatisering
Ulrike VANHESSCHE dat momenteel de mogelijkheid wordt onderzocht om via een
intranettoepassing (via de website) een platform te creëren voor de gemeenteraadsleden en de
leden van het college van burgemeester en schepenen. Het is de bedoeling om daar volgend jaar
werk van te maken. Wat de verdere inzet op digitalisering betreft deelt de schepen mee dat dit in
grote mate zal afhangen van de resultaten van de zelfevaluatie van de gemeentelijke organisatie in
het kader van de opmaak van het organisatiebeheersingssysteem (zie vraag A.3.).
2. Wat het aangekondigde jongerencongres betreft meldt de schepen van jeugd Peter VELLE dat
dit dit jaar niet is doorgegaan omwille van de voorrang die werd verleend aan de
basisdienstverlening. In het voorjaar van 2015 zou een congres worden georganiseerd (met
minilabs) rond diverse thema’s.
3. In verband met de toeristische menukaart blijkt er enige verwarring te zijn ontstaan tussen de
toeristische kaart (in enge zin, die al in 2012 werd gerealiseerd) en de ontwikkeling van een
toeristisch belevingsproduct (met verschillende arrangementen in menuvorm) in samenwerking met
zowel Westtoer als de plaatselijke horeca. Schepen van toerisme Peter VELLE geeft een korte
toelichting bij het onderliggende budget. De hoofdbrok van de voorziene kredieten zijn
voorbehouden als bijdrage voor Westtoer (5.200 euro). De resterende 1.000 euro is bestemd voor
publicitaire doeleinden.
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Schepen VELLE maakt van de gelegenheid gebruik om een tweetal nieuwe fietsroutes aan te
kondigen: de Water en Wind-route (in samenwerking met de stad Oostende) en een fietstocht rond
de Eerste Wereldoorlog (in samenwerking met Ginter en Westtoer).
Aangezien toerisme beleidsmatig onder economie valt wordt nog even dieper ingegaan op de
meerwaarde van de toeristische initiatieven voor de lokale economie. Schepen VELLE stelt dat zo
veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de plaatselijke horeca. Raadslid Anthony
DUMAREY pleit in dit verband voor de hernieuwing van het toeristisch ambassadeurschap (zoals dit
een paar jaar geleden door Westtoer werd gelanceerd). Schepen van lokale economie Johan
TANGHE stelt dat het zijn bedoeling is om zo veel mogelijk handelaars en horeca-uitbaters in de
kijker te stellen. Hoe dit concreet in zijn werk zou moeten gaan is niet duidelijk. Raadslid Romina
VANHOOREN meent dan ook dat er dringend nood is aan de ontwikkeling van een toekomstvisie.

B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur.]
De secretaris

De voorzitter

