NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 NOVEMBER 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
Myriam MAES (s.pa), Peter VELLE (CD&V), Ulrike VANHESSCHE (sp.a) en Johan TANGHE
(CD&V), schepenen;
Rita MEYNS (CD&V), OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen, buiten quorum;
Anthony DUMAREY (Open VLD), Roland BLOMME (Open VLD), [*jl*], Isabelle CAPELLE (CD&V),
Gudrun DE VLAM (CD&V), Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD), Romina
VANHOOREN (Open VLD), Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), Annie COBBAERT (CD&V), JeanPierre VAN DIERENDONCK (CD&V), Freddy DECLERCK (N-VA), Stefanie VAN EEGHEM (CD&V),
Anni CHRISTIAEN (CD&V) en Marc GILLIAERT (N-VA), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Jaak LINGIER (Open VLD), raadslid
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
De gemeenteraadsleden werden door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd bij gewone
brief. De oproeping werd overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet bezorgd op dinsdag
18 november 2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
[Quorum bij aanvang: 19.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Tijdens de bespreking van het verslag van de vorige zitting komt raadslid Stefanie VAN
EEGHEM de vergadering vervoegen. Nieuw quorum: 20.]
[Naar aanleiding van de bespreking van de notulen herinnert raadslid Romina VANHOOREN
schepen van financiën Myriam MAES aan haar vraag over de impact van de afschaffing van de
wekelijkse kerkdiensten op de budgetten van de kerkbesturen. De schepen geeft toe dit te zijn
vergeten, maar zij zal dit alsnog navragen.
Raadslid Marc GILLIAERT vertelt dat de dienst communicatie hem gemeld heeft dat de staat van de
voetpaden in de Snoekstraat niet van die aard is dat een onmiddellijke ingreep noodzakelijk is. Het
is evenwel niet zijn verwachting dat gans de straat wordt heraangelegd, doch enkel de slechtste
plaatsen, waar het risico op valpartijen het grootst is. De burgemeester deelt mee dat het herstel
van voetpaden van de Snoekstraat (waar nodig) meegenomen is in de planning.
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Hij stelt dat er in Oudenburg dagelijks valpartijen gebeuren maar voegt er aan toe dat de oorzaak
daarvan niet steeds bij de stad ligt. In alle geval worden gevaarlijke situaties onmiddellijk
aangepakt. De andere oneffenheden worden in de planning opgenomen. Raadslid Anthony
DUMAREY meent dat het nuttig zou kunnen zijn om de klachten en incidenten te analyseren en
daar (na bespreking in de gemeenteraad) een actieplan aan te koppelen.
Raadslid GILLIAERT meldt ook dat het zebrapad in de Ettelgemsestraat (ter hoogte van
woonzorgcentrum Riethove) “blanco” vlekken vertoonde. Hij vraagt zich af of dit aan de ondergrond
ligt, aan de slechte kwaliteit van de verf of aan de slechte uitvoering, en of dit zal worden
herschilderd? De burgemeester stelt dat het zebrapad daar slechts voorlopig opnieuw werd
geschilderd in afwachting van een nieuw zebrapad dat zal aansluiten bij de (toekomstige)
Bellerochelaan.
Raadslid Stefaan REYNAERT tot slot vraagt of de burgemeester al nieuws heeft over de gemelde
waterinsijpeling in de kelder van het dorpshuis in Ettelgem. De burgemeester antwoordt dat hij dit
heeft laten onderzoeken en dat dit al zou zijn opgelost.
Over de tekst van de eigenlijke notulen worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen kunnen
derhalve als goedgekeurd worden beschouwd.]
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 23
oktober 2014;
overwegende dat deze notulen ten minste acht dagen voor huidige zitting ter beschikking werden
gesteld van de gemeenteraadsleden;
overwegende dat geen opmerkingen worden gemaakt over de tekst van de notulen;
in openbare vergadering;
besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 23 oktober 2014 zijn
goedgekeurd.
artikel 2: De goedgekeurde notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris
en zullen worden overgeschreven in het register van de beraadslagingen.

2. KENNISNAME VAN DE EERSTE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN VOOR DE
PERIODE 2014-2019 EN VAN DE EERSTE AANPASSING VAN DE BUDGET VOOR HET
BOEKJAAR 2014 VAN HET OCMW
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42, artikel 43, artikel 44, en artikel 151;
gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid artikel 145, artikel 146, § 1, artikel 148, artikel 149, artikel 150, artikel 156 en
artikel 270;
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, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot
wijziging van artikel 14 van 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 de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-meerjarenplan
voor de periode 2014-2019, bij beslissing van 16 juni 2014;
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gelet op de vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW-budget 2014, bij
beslissing van 16 juni 2014;
gelet op de goedkeuring van het OCMW-meerjarenplan voor de periode 2014-2019, bij
gemeenteraadbeslissing van 26 juni 2014;
gelet op de kennisname van het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, eveneens bij
gemeenteraadbeslissing van 26 juni 2014;
overwegende dat het noodzakelijk werd geacht om in het OCMW-meerjarenplan voor de periode
2014-2019 en in het OCMW-budget voor het boekjaar 2014 een aantal wijzigingen aan te brengen;
gelet op het positief advies verleend door het college van burgemeester en schepenen over de
voorgestelde wijzigingen bij beslissing van 21 oktober 2014;
gelet op de goedkeuring van de eerste wijziging van het OCMW-meerjarenplan voor de periode
2014-2019 en van het OCMW-budget voor het boekjaar 2014, bij beslissing van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 6 november 2014;
gelet op de verzending van de eerste wijziging van OCMW-meerjarenplan en van het OCMWbudget voor het boekjaar 2014, en van het desbetreffende besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn, aan het gemeentebestuur bij aangetekend schrijven van 7 november 2014 (ontvangen op
10 november 2014), met het oog op de kennisgeving ervan aan de gemeenteraad;
overwegende dat aanpassingen van het meerjarenplan enkel ter goedkeuring aan de
gemeenteraad moeten worden voorgelegd als de bijdrage van de gemeente gedurende het
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse planperiode van de financiële nota van het meerjarenplan
wordt verhoogd of als de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt;
dat in die gevallen de gemeenteraad het plan desgewenst kan aanpassen;
dat in alle andere gevallen de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van het
meerjarenplan dient te nemen;
overwegende dat de gemeenteraad budgetwijzigingen enkel hoeft goed te keuren als het gewijzigde
budget niet past binnen het meerjarenplan;
dat de gemeenteraad in dat geval het budget in overeenstemming kan brengen met het
meerjarenplan;
dat wanneer het gewijzigde budget past binnen het meerjarenplan, de gemeenteraad er enkel
kennis van neemt;
overwegende dat een beslissing door de gemeenteraad moet worden genomen binnen een termijn
van vijftig dagen die ingaat op de dag nadat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn
bij de gemeente is binnengekomen;
overwegende dat het gemeente binnen dezelfde termijn zijn besluit naar het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn moet versturen (dit is uiterlijk op 30 december 2014);
overwegende dat de gemeenteraad geacht wordt zijn goedkeuring te hebben verleend aan de
aanpassingen van het meerjarenplan, indien binnen voormelde termijn geen beslissing naar het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gestuurd;
dat de gemeenteraad geacht wordt te hebben kennisgenomen van de budgetwijziging, of er zijn
goedkeuring te hebben aan gehecht, indien binnen voormelde termijn geen beslissing naar het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gestuurd;
overwegende dat het gaat om volgende wijzigingen: het opnemen van een lening voor het nieuwe
WZC voor een hoger bedrag dan oorspronkelijk voorzien omwille van de voordelige voorwaarden
(waardoor er meer ruimte vrij komt in de toekomst voor de financiering van investeringen met eigen
middelen), de verwerking van de resultaten van de dienstjaarrekening 2013 en de aanpassing van
de RIZIV-ontvangsten voor 2014 op basis van nieuwe informatie;
overwegende dat voorgestelde wijzigingen geen betrekking hebben op de strategische nota, noch
op andere fundamentele beleidskeuzes, en evenmin een impact hebben op de gemeentelijke
bijdrage;
dat de voorgestelde wijzigingen dus niet van die aard zijn dat een goedkeuring door de
gemeenteraad vereist zou zijn;
overwegende dat de voorgestelde wijzigingen genoegzaam verantwoord worden;
dat ook de dubbele financiële evenwichtsvoorwaarde (het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge) vervuld blijft;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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zonder dat enige opmerking werd gemaakt, of dat aan de voorzitter van het OCMW, ter zitting
aanwezig, enige toelichting werd gevraagd;
in openbare vergadering;
neemt kennis van en besluit:
artikel 1: Er wordt kennis genomen van de eerste aanpassing van het meerjarenplan van het
OCMW voor de periode 2014-2019.
artikel 1bis: Er wordt kennis genomen van de eerste aanpassing van het budget van het OCMW
voor het financieel boekjaar 2014.
artikel 2: Er wordt akte van genomen dat aanpassingen geen impact hebben op de gemeentelijke
bijdrage.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal gedaan worden aan het OCMW binnen de
voorgeschreven termijn van vijftig dagen ingaande de dag na het inkomen van de beslissing van het
OCMW bij het gemeentebestuur (uiterlijk op 30 december 2014).
artikel 4: Twee exemplaren van de budgetwijziging zullen, aangevuld met de kennisname door de
gemeenteraad, voor verder gevolg worden overgemaakt aan het OCMW, Ettelgemsestraat 18 te
8460 Oudenburg.

3. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVCO VAN
15 DECEMBER 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE
VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 44;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende (OVCO), met zetel te 8400 Oostende,
Vindictivelaan 1;
gelet op de statuten van OVCO ov, oorspronkelijk vastgesteld op 5 december 2011 (bij de
ondertekening van de oprichtingsakte) en goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2012;
overwegende dat in de loop van het laatste trimester van elk jaar een bijzondere 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 30) belegd wordt in de laatste trimester van elk
jaar;
overwegende dat de oproeping voor elke algemene vergadering minstens 60 kalenderdagen vooraf,
en per aangetekend schrijven, moet worden bezorgd aan de deelnemers (artikel 31 van de
statuten);
gelet op de uitnodiging, gedaan per aangetekende brief van 13 oktober 2014 (gedateerd op 8
oktober 2014, ontvangen op 14 oktober 2014), voor de algemene vergadering van aandeelhouders
van de OVCO, die doorgaat te Oostende op maandag 15 december 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) goedkeuring van de notulen van de
algemene vergadering van 23 juni 2014, (2) het bepalen van de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategieën, (3) goedkeuring van de begroting 2015, en (4) mededelingen en
diversen;
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gelet op de stukken die werden nagestuurd bij elektronisch bericht van 5 november 2014: (1) het
verslag van de algemene vergadering van 23 juni 2014, (2) de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategieën in 2015 (met bijgevoegde planning), en (3) de begroting 2015;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Hubert De GRYSE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als eerste effectieve vertegenwoordiger, Annie COBBAERT,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Brugsesteenweg 51, als tweede effectieve
vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460
Oudenburg, Hoogwegel 53, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor alle komende
vergaderingen van de OVCO, en dit tot aan de volgende algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013;
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;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen de volgende
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van OVCO, die zal doorgaan te Oostende
op 15 december 2014: (1) goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 23 juni
2014, (2) het bepalen van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën, (3) goedkeuring
van de begroting 2015, en (4) mededelingen en diversen.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de OVCO van 15 december 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
De stukken betreffende voornoemde vergadering zullen aan de eerste effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de OVCO, opdrachthoudende vereniging, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Hubert De GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, eerste effectieve
vertegenwoordiger, Annie COBBAERT, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Brugsesteenweg 51, tweede effectieve vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN DIERENDONCK,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, plaatsvervangend
vertegenwoordiger.

4. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE IVOO WEST VAN 16 DECEMBER 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN
DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
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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 de Intergemeentelijke vereniging voor het
afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO), opdrachthoudende vereniging, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Klokhofstraat 2;
gelet op de statuten van de IVOO, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 september 1974, en de
later aangebrachte wijzigingen, het laatst bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 17 december 2013;
overwegende dat 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 31) 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 vanwege de IVOO, gedaan per aangetekend schrijven van 3 oktober 2014
(gedateerd op 1 oktober 2014, ontvangen op 6 oktober 2014), voor de buitengewone algemene
vergadering die zal doorgaan te Oostende op dinsdag 16 december 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategie in 2015, (2) de begroting 2015, (3) deelname aan de oprichting van de vzw Belgian Waste
to Energy (BW2E) en de aanduiding van de vertegenwoordigers, en (4) mededelingen en diversen;
gelet op de meegestuurde verplichte stukken, met name het beleidsplan en 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);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Hubert DE GRYSE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als effectieve vertegenwoordiger, en Annie COBBAERT,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Brugsesteenweg 51, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van de IVOO, en dit tot aan de volgende
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke vereniging
voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO) die zal doorgaan te Oostende op
dinsdag 16 december 2014 om 18.00 uur: (1) te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in
2015, (2) de begroting 2015, (3) deelname aan de oprichting van de vzw Belgian Waste to Energy
(BW2E) en de aanduiding van de vertegenwoordigers, en (4) mededelingen en diversen.
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artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de aangestelde
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van de IVOO van 16 december
2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordigers op deze algemene vergadering dienen te
handelen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
De stukken betreffende voornoemde vergadering zullen aan de effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de IVOO, opdrachthoudende vereniging, Klokhofstraat 2, 8400 Oostende, ter
kennisgeving.
artikel 4: Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, effectieve
vertegenwoordiger, en Annie COBBAERT, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Brugsesteenweg 51, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE WVI VAN 17 DECEMBER 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE
VERTEGENWOORDIGERS
[Raadslid Freddy DECLERCK vraagt wat het bedrijfshuisvestingsproject Plassendale 2 fase 2 in
Oudenburg juist inhoudt. De burgemeester verduidelijkt dat het gaat om de uitrusting van de
terreinen op bedrijvenzone Plassendale 2 in de Leo Baekelandlaan (Oostende) die ook gedeeltelijk
op Oudenburgs grondgebied ligt, en waar nu al het bedrijf MAHIEU zijn zetel heeft.
Hetzelfde raadslid merkt ook op dat van SteenGoed fase 2 nog geen sprake is. Volgens de
burgemeester zal dit waarschijnlijk pas na 2016 op de planning staan, omdat thans nog niet alle
randvoorwaarden vervuld zijn.
Tot slot wenst het raadslid te vernemen wanneer het Bellerocheproject zal starten. De
burgemeester meldt dat recent nog bijkomende gronden werden verworven om een ontsluiting te
creëren naar de Bekestraat. Er dient nu een nieuw inrichtingsplan te worden opgemaakt. Hij hoopt
dat er in 2015 gestart zal kunnen worden met de werken. Er komen 36 woningen (waarvan 4
sociale woningen) en 28 (sociale) appartementen.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 44;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de West-Vlaamse Intercommunale (wvi),
dienstverlenende vereniging, gevestigd te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35;
gelet op de statuten van de wvi, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 januari 1964, het laatst
gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013;
overwegende dat in de loop van het laatste trimester van elk jaar een bijzondere 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 13) 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;
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gelet op de uitnodiging, gedaan per aangetekende brief van 17 oktober 2014 (ontvangen op 20
oktober 2014), voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de wvi, die
doorgaat te Brugge op woensdag 17 december 2014 om 18.30 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) goedkeuring van het verslag van de
algemene vergadering van 22 mei 2014, (2) de begroting 2015, (3) de benoeming van een lid van
het regionaal comité Oostende-Brugge (aandelen B), (4) de benoeming van en commissaris voor
een periode van drie jaar en de vaststelling van zijn jaarbezoldiging, en (5) mededelingen;
gelet op het bijgevoegde verslag van de vergadering van 22 mei 2014;
gelet op de meegestuurde stukken, met name de begroting 2015;
overwegende dat de begroting de vertaling is van de strategische keuzes;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Johan TANGHE, schepen, wonende te 8460
Oudenburg, Oude Brugseweg 73, als effectieve vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van de wvi, en dit tot aan
de volgende algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de
gemeenteraad van 28 november 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;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen de volgende
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de wvi, die zal doorgaan te Brugge op
17 december 2014: (1) goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 22 mei
2014, (2) de begroting 2015, (3) de benoeming van een lid van het regionaal comité OostendeBrugge (aandelen B), (4) de benoeming van en commissaris voor een periode van drie jaar en de
vaststelling van zijn jaarbezoldiging, en (5) mededelingen.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de wvi van 17 december 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaarde afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de wvi, dienstverlenende vereniging, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, ter
kennisgeving.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Johan TANGHE, schepen,
wonende te 8460 Oudenburg, Marktstraat 37, als effectieve vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Een verklaring van volmacht zal worden bezorgd aan de effectieve vertegenwoordiger om te
worden afgegeven aan de zaalingang op de dag van de vergadering.
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De stukken nodig voor voornoemde vergaderingen zullen aan de effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.

6. BIJZONDER NOOD- EN INTERVENTIEPLAN ELEKTRICITEITSSCHAARSTE EN BLACKOUT – AANVAARDING
[Raadslid Freddy DECLERCK stelt vast dat voor heel wat risico’s geen concrete oplossingen of
voorzorgsmaatregelen worden voorgesteld. Hij neemt de pompgemalen als voorbeeld, en het risico
op overstroming in bepaalde wijken. De burgemeester relativeert het gevaar. Alleen bij een plotse
dooi zou er kans op overstroming kunnen zijn, maar de polderbesturen en de andere
waterbeheerders zijn ook voorbereid. Schepen Rita MEYNS (bevoegd voor de polders, en tevens
bestuurder van de Middenkustpolder) wijst op de recente aanleg van de ringgracht in de
Zwaanhoek en de waterbuffer in de Oude Kerkstraat, die voor extra beveiliging en opvangcapaciteit
moeten zorgen. Sluizen hebben geen noodgenerator nodig, stelt de burgemeester nog, aangezien
ze ook manueel bediend kunnen worden.
Raadslid Anthony DUMAREY suggereert om bij de infobrief voor de inwoners die verspreid zal
worden op D-7 (bij de aankondiging van een mogelijke afschakeling) ook besparings- en
overlevingstips te voegen.
Raadslid DECLERCK vraagt of er een lijst van minder zelfredzame personen beschikbaar is, en hoe
deze zullen worden opgevangen. De burgemeester antwoordt dat een dergelijke lijst niet
voorhanden is. OCMW-voorzitter Rita MEYNS voorziet extra vrijwilligers in het crisiscentrum, maar
verduidelijkt dat het enkel in uitzonderlijke gevallen zal zijn dat voor opvang zal gezorgd worden.
Het is de bedoeling dat via familie, buren of vrienden voor een andere oplossing gezorgd wordt. Bij
ernstige problemen kan het noodnummer gebruikt worden.
Raadslid DECLERCK vreest ook inbraken in de verlaten woningen en stelt voor om het
buurtinformatienetwerk in te schakelen om deze huizen te bewaken tijdens de afschakeling...]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 3, artikel 42 en artikel 64;
gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 135, § 2;
gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, in het bijzonder artikel
2ter;
gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ;
gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het
beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe;
gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het
transmissienet van elektriciteit;
gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 van de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, betreffende de nood- en
interventieplannen;
overwegende dat in elke gemeente de burgemeester een algemeen rampenplan voor hulpverlening
dient op te stellen dat de te treffen maatregelen en de organisatie van de hulpverlening bevat in
geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen;
dat het gemeentelijk algemeen rampenplan voor hulpverlening door de gemeenteraad dient te
worden aanvaard en nadien ter goedkeuring aan de provinciegouverneur dient te worden
voorgelegd;
overwegende dat het gemeentelijk algemeen rampenplan kan worden aangevuld met bijkomende
specifieke bepalingen over bijzondere risico’s;
dat deze bepalingen moeten worden opgenomen in bijzondere rampenplannen voor hulpverlening;
overwegende dat voor de goedkeuring van deze bijzondere plannen dezelfde
goedkeuringsprocedure dient te worden gevolgd;
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dat dus ook deze bijzondere plannen door de gemeenteraad dienen te worden aanvaard en
vervolgens ter goedkeuring aan de provinciegouverneur dienen te worden voorgelegd;
gelet op de oprichting van de gemeentelijke veiligheidscel in 2007;
gelet op de taken van de gemeentelijke veiligheidscel;
gelet op het (geactualiseerde) gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan, zoals aanvaard bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 en goedgekeurd bij besluit van de
provinciegouverneur van 27 mei 2014;
gelet op het verhoogde risico op elektriciteitsschaarste en de reële kans op een black-out als gevolg
van de problemen met bepaalde kernreactoren (sluiting) in combinatie met ongunstige
weersomstandigheden (strenge winter);
overwegende dat een stroompanne grote gevaren inhoudt, en dat een gecontroleerde afschakeling
dus de voorkeur geniet;
dat een afschakelingscenario echter ook bepaalde bedreigingen inhoudt;
dat voor dit scenario een zonaal veiligheidsplan Elektriciteitspanne werd uitgewerkt, in samenspraak
met de andere gemeenten van politiezone Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Torhout), dat als
basis diende voor een bijzonder nood- en interventieplan;
gelet op het bijzonder nood- en interventieplan Elektriciteitsschaarste en black-out (met bijlagen),
zoals vastgesteld door de gemeentelijke veiligheidscel op 20 november 2014;
op voorstel van de burgemeester;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het bijzonder nood- en interventieplan Elektriciteitsschaarste en black-out (editie 2014),
zoals opgemaakt onder redactie van de gemeentelijke veiligheidscel op 20 november 2014, wordt
aanvaard.
artikel 2: Dit bijzonder nood- en interventieplan vormt een aanvulling op het gemeentelijk algemeen
nood- en interventieplan.
artikel 3: Het bijzonder nood- en interventieplan zal onverwijld ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de provinciegouverneur. De toezending aan de provinciegouverneur zal gebeuren per
aangetekende zending, p/a Federale Dienst Openbare Hulpverlening, Civiele Veiligheid, Koning
Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge.
artikel 4: Na goedkeuring door de provinciegouverneur zal het bijzonder nood- en interventieplan
worden bezorgd aan alle betrokken overheden en diensten, organismen en inrichtingen.
Deze bestemmelingen dienen elke wijziging aan de over hen vernoemde gegevens onmiddellijk aan
de burgemeester mede te delen.
artikel 5: Elke aanpassing of wijziging van het bijzonder nood- en interventieplan die verder gaat
dan een loutere actualisering van feitelijke gegevens zal opnieuw ter aanvaarding worden
voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens ook ter goedkeuring worden overgemaakt aan de
gouverneur.

7. 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. Eventuele uitweidingen en aansluitende discussies worden niet
weergegeven.
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A. Vraagstelling door raadslid Anthony DUMAREY (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op dinsdag 25 november 2014.
Er wordt gevraagd naar het standpunt van het college en de fracties over de uitbreiding van de
agenda van de gemeenteraad, over de versterking van de burgerparticipatie en over de verruiming
van de verslaggeving in het Stadsmagazine over de gemeenteraad (met de interpellaties).
Schepen van participatie Ulrike VANHESSCHE antwoordt namens het college. Zij antwoordt dat op
de gemeenteraad al de punten behandeld worden die wettelijk gezien door de raad moeten worden
behandeld. Het is niet de bedoeling om van de gemeenteraad een wijkraad te maken. Er kan
natuurlijk wel steeds gedebatteerd worden. Wat het aanbrengen van agendapunten en het stellen
van vragen door de raadsleden betreft verwijst de schepen naar het huishoudelijk reglement.
De inwoners hebben steeds de mogelijkheid om de vergaderingen van de gemeenteraad te volgen,
aangezien de zittingen in principe openbaar zijn. Inzake burgerparticipatie zijn er volgens de
schepen heel wat andere initiatieven of mogelijkheden, zoals de wijkraden, algemene
informatievergaderingen (zoals over de stroomschaarste), specifieke inspraakmomenten (zoals over
de renovatie van de Mandelwijk), het meldpunt op de website, een afspraak maken met de
burgemeester of een schepen… Voor wat betreft de mogelijkheid voor burgers om voorstellen en
verzoekschriften in te dienen verwijst ze ook hier naar het huishoudelijk reglement.
Het Stadsmagazine is geen politiek medium, maar een informatieblad voor de burgers. Onder de
daarvoor bestemde rubriek worden enkel de beslissingen van de gemeenteraad opgenomen en niet
de tussenkomsten en vragen van de raadsleden.
Aansluitend wordt het standpunt van het college bijgetreden door de beide meerderheidsfracties, bij
monde van Johan TANGHE, namens de CD&V, en Gino DUMON, namens de sp.a.
De vraagsteller betreurt dat in Oudenburg (in tegenstelling tot een aantal buurgemeenten) geen
brede democratische aanpak mogelijk is.
B. Vraagstelling door raadslid Stefaan REYNAERT (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op dinsdag 25 november 2014.
1. Wat de lokalen van de KSJ betreft deelt schepen van jeugd Peter VELLE mee dat er in het
budget voor 2015 middelen voorzien zullen zijn voor het herstel van het gebouw ten behoeve van
de KSJ, en voor het huren van een ander lokaal voor de KLJ, om zo meer ruimte te creëren voor de
KSJ op de huidige locatie (die nog steeds als de ideale locatie wordt beschouwd, met voldoende
ruimte voor de jongeren om er hun eigen ding te doen). De schepen meent dat de zomermaanden
(als de werking op een laag pitje staat) het meest geschikte moment is om de werken uit te voeren.
Hij legt uit dat de oorspronkelijke belofte van een nieuwbouw onlosmakelijk verbonden was met de
bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang. Een nieuw gebouw zetten dat slechts om de
veertien dagen gebruikt zou worden door één bepaalde vereniging, is evenwel niet te
verrechtvaardigen. De zoektocht voor een nieuw onderkomen voor de KLJ is volop bezig.
2. Over de heraanleg van de Mandelwijk weet de burgemeester te vertellen dat het rioleringsdossier
bij de VMM moet zijn ingediend tegen eind dit jaar. Pas nadien zal gestart worden met het ontwerp
van de bovenbouw. De ontwerper zal hierbij rekening houden met de opmerkingen van de
bewoners inzake de verkeerscirculatie. Wel benadrukt hij dat het ontwerp aan een aantal vereisten
moet voldoen inzake buffering, vergroening en mobiliteit. Bovendien is het onmogelijk om met de
wensen van alle bewoners rekening te houden. De globale kostprijs raamt hij op 2,5 miljoen euro.
Daarvan zou ongeveer een derde ten laste vallen van de stad (bovenbouw). De afkoppelingsdeskundige zal vermoedelijk vanaf begin volgend jaar langskomen. Hij zal ook advies geven en
nadien de aanpassingen moeten goedkeuren. Voor de aanleg van een gescheiden stelsel kan bij
Infrax een premie bekomen worden van maximaal 400 euro (200 euro verhoogd met de helft ../..
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van het factuurbedrag). De stad betaalt een aanvullende premie uit van maximaal 200 euro (ook
hier geldt de beperking tot de helft van de gemaakte kosten).
Raadslid Freddy DECLERCK had in dit verband ook nog een paar vragen. De burgemeester erkent
dat sommige aanwezigen misschien verkeerde verwachtingen koesterden over de georganiseerde
voorlichtingsavond, maar toch houdt hij er zelf een positief gevoel aan over. Hij is blij dat tijdig met
de bewoners werd gecommuniceerd zodat nu nog rekening kan worden gehouden met de
gemaakte opmerkingen. Wanneer de volgende informatieavond zal doorgaan is nog niet gekend.
3. Op de vraag over computerbeveiliging en de beveiliging van persoonlijke gegevens wordt
geantwoord door schepen van informatisering Ulrike VANHESSCHE. Zij behandelt tezelfdertijd de
vragen die hierover door de N-VA werden gesteld.
Volgens de schepen is ons informatiesysteem afdoende beveiligd tegen hackers. Onze
informaticaleverancier (Schaubroeck) staat hiervoor garant. Alle software wordt regelmatig en
systematisch geüpdatet. De hardware wordt om de vijf jaar vernieuwd. Enkel de personen die
hiervoor bevoegd zijn hebben toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens. Het inloggen gebeurt
via de elektronische identiteitskaart. Het jaarlijkse budget voor het gebruik en het onderhoud van
de software bedraagt ongeveer 6.000 euro. Technisch gezien is alles in orde. Formeel gezien dient
er wel nog een veiligheidsconsulent te worden aangesteld. De opmaak van het
informatieveiligheidsplan is voorzien voor het voorjaar van 2015.
4. Wat zal er gebeuren met de vrijgekomen middelen als gevolg van de indexsprong? Schepen van
financiën Myriam MAES merkt op dat de geraamde besparing van 50.000 euro moet worden
gerelativeerd: er zijn immers ook heel wat meerkosten (bijvoorbeeld voor de hulpverleningszone) en
mindere ontvangsten als gevolg van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen en de
afroming van de Vlaamse subsidies in de sectoren jeugd, sport en cultuur. Er zal dus niet extra
besteed kunnen worden, maar noodgedwongen gecompenseerd moeten worden.
5. Wat de plaatsing van flitspalen op Oudenburgs grondgebied betreft antwoordt schepen van
mobiliteit Myriam MAES dat het Agentschap Wegen en Verkeer van oordeel is dat er in de regio
voldoende flitspalen langs de gewestwegen staan (de laatste werd in Ichtegem geplaatst). Het
gebruik (en effect) van de mobiele snelheidswaarschuwingsborden vindt zij voorlopig voldoende.
C. Vraagstelling door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk medegedeeld
via elektronisch bericht op dinsdag 25 november 2014.
1. Wat doet de stad op het vlak van rationeel energiegebruik in het licht van de aangekondigde
elektriciteitsschaarste? Schepen van energie Myriam MAES legt uit dat de stad reeds geruime tijd
laat rapporteren over het energieverbruik in de diverse gebouwen. Specifiek wat het
elektriciteitsverbruik betreft zal werk worden gemaakt van de systematische vervanging van de
energieverslindende kerstverlichting door LED-verlichting. In geval van stroomschaarste zal de
kerstverlichting worden gedoofd. Ook wordt dit jaar geen sfeerverlichting- en
kerstversieringswedstrijd georganiseerd, zo vult schepen van lokale economie Johan TANGHE nog
aan.
2. Over de afschaffing van de premies voor gezinnen (meer specifiek de geboorte- en de
huwelijkspremie) weet schepen van financiën Myriam MAES te vertellen dat dit gebeurde uit
besparingsoverwegingen. Ze wijst erop dat ook heel wat andere premies de gezinnen ten goede
komen, zoals de tussenkomst in de schoolvervoerskosten en in de kosten voor de aankoop van een
Buzzy Pazz. De vraagsteller vindt het jammer dat de afschaffing is gebeurd zonder algemeen debat
over het gemeentelijk premiebeleid (voor gezinnen).
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D. Vraagstelling door raadslid Freddy DECLERCK (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op maandag 24 november 2014 en op dinsdag 25 november 2014.
1. Wat de bijkomende studiekosten voor de aanlegsteiger op Plassendale betreft verduidelijkt de
burgemeester dat er een (technische) discussie was ontstaan tussen de aannemer en de ontwerper
over de resultaten van de stabiliteitsstudie, die uiteindelijk uitmondde in een patstelling. Om de
situatie te deblokkeren werd door Waterwegen en Zeekanaal een beroep gedaan op een ander
studiebureau. De kosten van deze bijkomende studie vallen ten laste van de stad omdat de steiger
wordt gebouwd op vraag van de stad. De vergoeding voor de stilstand van de werken als gevolg
van de onenigheid staat los van deze aanvullende studieopdracht.
2. Over de Mandelwijk: zie punt B.2.
3. Over de recente verhoging van de huurprijs voor een van de voetbalterreinen zegt de
burgemeester dat de verhuurder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot prijsherziening die
in de huidige overeenkomst is voorzien. Het college ging uiteindelijk akkoord met een
prijsverhoging (zij het lager dan gevraagd door de eigenaar, die de huidige basisprijs te laag vond
en wat meer zekerheid wilde voor zijn oude dag). In ruil werd een contractverlenging bedongen. De
vraagsteller meent (terecht) te kunnen besluiten dat het in feite om een nieuw contract gaat.
E. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT(N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op maandag 24 november 2014 en op dinsdag 25 november 2014.
1. Wat de werking van de wijkraden betreft stelt schepen van participatie Ulrike VANHESSCHE dat
de verslagen (zoals reeds aangekondigd tijdens de vorige gemeenteraad) voortaan binnen de
maand na de laatste wijkraad op de stedelijke website te lezen zullen zijn. De datum en de agenda
worden beter niet op voorhand vastgelegd omdat het belangrijk is dat alle leden van het college
aanwezig kunnen zijn, dat de agenda voldoende “gespierd” is en dat kan worden ingespeeld op de
actualiteit. Of het college tevreden is over de wijkraden is van ondergeschikt belang: het zijn in de
eerste plaats de aanwezigen die content moeten zijn (en dat blijkt ook zo te zijn gelet op het aantal
complimenten die tijdens de laatste ronde werden gegeven).
2. Op de vraag waarom het AED-toestel aan de sporthal nog niet werd geplaatst deelt schepen van
volksgezondheid Johan TANGHE mee dat de bestelling lopende is. Recent werd de
inplantingsplaats nader bepaald. Het is nu aan Infrax om de nodige voorbereidende werken uit te
voeren voor de aansluiting.
3. Over de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de inwoners: zie punt B.3.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. De volgende zitting is gepland voor 18
december 2014.]
De secretaris

De voorzitter

