NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 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), [*rb*] [*jl*], Isabelle CAPELLE (CD&V), Gudrun DE VLAM
(CD&V), Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD) [vanaf agendapunt 5],
Romina VANHOOREN (Open VLD), Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), [*ac*], Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK (CD&V), Freddy DECLERCK (N-VA), Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), Anni
CHRISTIAEN (CD&V) en Marc GILLIAERT (N-VA), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Roland BLOMME (Open VLD), Jaak LINGIER (Open VLD) en Annie
COBBAERT (CD&V), raadsleden
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
De gemeenteraadsleden werden door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd bij gewone
brief. De oproeping werd overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet, en met
inachtneming van de bijzondere termijnen voorzien in artikel 147 (het ontwerp van jaarlijkse
aanpassing van het meerjarenplan) en artikel 148 (het ontwerp van budget) bezorgd op woensdag 3
december 2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
Op vrijdag 12 december 2014 werd een verzoek ingediend om twee punten aan de agenda toe te
voegen. De toegevoegde punten, zoals vastgesteld door de voorzitter, werden op dinsdag 16
december 2014 door de gemeentesecretaris medegedeeld aan de raadsleden (samen met de
bijbehorende toegelichte voorstellen). Dit geschiedde met inachtneming van artikel 22 van het
gemeentedecreet, dat voorziet dat dit onverwijld gebeurt.
Het toegevoegde punt werd bekendgemaakt op dezelfde dag, overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 2
(binnen 24 uur na vaststelling van de aanvullende agenda).
[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
De raad;
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180 en artikel 181;
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na voorlezing van de notulen van de vorige openbare zitting van de gemeenteraad gehouden op 27
november 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 27 november 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. VASTSTELLING VAN DE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING
VOOR HET AANSLAGJAAR 2015
[De oppositie is van mening dat het belastingniveau in Oudenburg veel te hoog is en zal
tegenstemmen. De burgemeester repliceert dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en
de opcentiemen al sedert meer dan 10 jaar (sedert 2002) niet werden gewijzigd.]
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4;
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 187, artikel 251 en
artikel 253;
gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 238;
gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 359 en de artikelen 465
tot en met 470;
gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 200;
gelet op de wet van 24 juli 2008 ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende
gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk
van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van het aanslagjaar 2009, van
artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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;
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, inzonderheid punt 4.2.4;
gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2015, inzonderheid punt 1.1.
in fine (verwijzing naar omzendbrief BB 2013/4);
overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering van rendabele fiscale maatregelen
vergt;
gelet op het belang van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de koppeling ervan aan
een basisbelasting die jaarlijks herstemd wordt;
overwegende dat de aanvullende gemeentebelasting moet vastgesteld worden in een
gemeenteraadsbesluit dat uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar in werking moet kunnen treden;
zonder afbreuk te doen aan de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
../..

18.12.2014
in openbare zitting;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON),
tegenover 5 neen-stemmen (Freddy DECLERCK, Marc GILLIAERT, Herlinde DEVRIENDT, Romina
VANHOOREN en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Voor aanslagjaar 2015 wordt een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de
personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad Oudenburg op 1 januari
van het aanslagjaar.
artikel 2: De aanvullende belasting wordt voor alle belastingplichtigen van de stad eenvormig
vastgesteld op 8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het jaar dat aan het aanslagjaar voorgaat.
artikel 3: Het aanslagjaar valt samen met het financiële dienstjaar.
artikel 4: De vestiging en de inning van de aanvullende belastingen zullen geschieden door toedoen
van de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
artikel 5: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen worden gestuurd 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.
artikel 5bis: Er wordt akte van genomen dat de provinciegouverneur de lijst van de toe te passen
aanslagvoeten per gemeente zal doorsturen aan de bevoegde dienst van de FOD Financiën, die
instaat voor de inkohiering en de invordering.
artikel 6: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld worden gedaan aan de Federale
Overheidsdienst Financiën, Mechanografische diensten Kardex, t.a.v. mevrouw Verbeek, North
Galaxy - Toren A, 19de verdieping - Koning Albert II-laan 33 - bus 43, 1030 Brussel. Dit zal
geschieden per aangetekende brief.
artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de financieel beheerder, ter kennisgeving.

3. VASTSTELLING VAN DE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR
HET AANSLAGJAAR 2015
[Zie sub 2.]
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4;
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 251 en artikel 253;
gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 238 en artikel 260;
gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 249 en artikel 464/1;
gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 200;
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gelet op het decreet van 24 oktober 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en
begroting, inzonderheid artikel 9, dat bepaalt dat de opcentiemen voortaan uiterlijk op 31 januari van
het aanslagjaar moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad;
gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzonderheid
artikel 2.1.4.0.2., artikel 3.1.0.0.4., § 2 en artikel 3.1.0.0.6.;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
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;
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, inzonderheid punt 4.2.4;
gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2015, inzonderheid punt 1.1.
in fine (verwijzing naar omzendbrief BB 2013/4);
overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering van rendabele fiscale maatregelen
vergt;
gelet op het belang van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de koppeling ervan aan een
basisbelasting die jaarlijks herstemd wordt;
overwegende dat de opcentiemen uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar moeten zijn vastgesteld,
en uiterlijk op 1 maart van hetzelfde jaar per aangetekende brief moeten worden meegedeeld aan de
Vlaamse Belastingdienst;
zonder afbreuk te doen aan de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare zitting;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON),
tegenover 5 neen-stemmen (Freddy DECLERCK, Marc GILLIAERT, Herlinde DEVRIENDT, Romina
VANHOOREN en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Voor het aanslagjaar 2015 worden 1.900 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing gevestigd.
artikel 2: Het aanslagjaar valt samen met het financiële dienstjaar.
artikel 3: De vestiging en de invordering van de opcentiemen zullen geschieden door toedoen van de
Vlaamse Belastingdienst, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
artikel 4: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen worden gestuurd aan 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.
artikel 4bis: Er wordt akte van genomen dat de provinciegouverneur de lijst van de toe te passen
opcentiemen per gemeente aan de Vlaamse Belastingdienst zal doorsturen tegen 1 maart 2014.
artikel 5: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld worden gedaan aan het Agentschap
Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, t.a.v. Katrien Matthijs, Vaartstraat 16, 9300
Aalst. Dit zal geschieden per aangetekende brief.
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artikel 6: Een afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de financieel beheerder, ter kennisgeving.

4. VASTSTELLING EN TOEKENNING VAN DE BIJDRAGE AAN DE POLITIEZONE KOUTER,
ALS GEMEENTE DIE DEEL UITMAAKT VAN EEN MEERGEMEENTENZONE, VOOR HET
DIENSTJAAR 2015
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, [artikel 151, § 2], artikel
153, en artikel 252;
gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 39, artikel 40, en de artikelen 71 tot en met 76,
en latere wijzigingen;
gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone, en latere
wijzigingen;
gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 53 van 3 december 2014 van de minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting
voor 2014 ten behoeve van de politiezones;
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 2014/4 van 5 september 2014 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2015, inzonderheid punt 1.1.
in fine (verwijzing naar omzendbrief BB 2013/4);
overwegende dat Oudenburg deel uitmaakt van de meergemeentenzone Kouter (met PZ-code
5452), samengesteld uit de gemeenten Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout;
overwegende dat, wanneer de meergemeentenzone niet over voldoende middelen beschikt om de
uitgaven te dekken voor de vervulling van haar opdracht, het verschil moet worden gedragen door
de gemeenten die er deel van uitmaken;
overwegende dat het evenwicht binnen de gewone dienst van de politiebegroting wordt gerealiseerd
door een dotatie van de gemeenten, op basis van een intrazonale verdeelsleutel bepaald in
onderlinge overeenstemming, gelijk aan het verschil tussen de gewone uitgaven en gewone
ontvangsten (de federale politiedotatie) van de politiebegroting;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2001 houdende goedkeuring van de
nieuwe verdeelsleutel bepalende het aandeel van elke gemeente binnen de politiezone Kouter en
aanvaarding van de procentuele bijdrage van de stad Oudenburg;
overwegende dat het procentuele aandeel van de stad Oudenburg in het jaarlijkse werkingstekort
van politiezone Kouter werd vastgesteld op 12,242%;
overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een apart besluit dient te worden
vastgesteld;
overwegende bovendien dat er overeenstemming moet zijn tussen de bedragen die in de
politiebegroting zijn ingeschreven, de bedragen die in het gemeentelijk dotatiebesluit zijn
vastgesteld en de bedragen die in de gemeentelijke begrotingen zijn ingeschreven;
overwegende dat de gemeentelijke werkingstoelagen voor het dienstjaar 2015 nog niet werden
goedgekeurd door het politiecollege (en dat de politiebegroting voor het dienstjaar 2015 bijgevolg
ook nog niet kon worden vastgesteld);
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dat voor de opmaak van het budget van de stad Oudenburg voor het boekjaar 2015 werd gesteund
op de prognose die gemaakt werd voor het meerjarenplan 2014-2019 van de politiezone (en die
werd goedgekeurd samen met de politiebegroting voor het dienstjaar 2014 bij beslissing van de
politieraad van 12 maart 2014);
dat de werkingstoelage voor de stad Oudenburg voor het boekjaar 2015 wordt geraamd op
732.448,00 EUR (of een verhoging van 7% ten opzichte van 2014);
dat de bijdrage van de stad Oudenburg aan de politiezone Kouter voor het boekjaar 2015
dienovereenkomstig werd begroot op 732.448,00 EUR, en als dusdanig ook werd opgenomen in de
financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, in het exploitatiebudget onder algemene
rekening 6494011 (gekoppeld aan beleidsitem 0400-01);
overwegende dat pas uit de definitieve cijfers van de politiebegroting voor 2015 zal blijken of de
vereiste overeenstemming werd bereikt;
dat desgevallend een budgetwijziging zal moeten worden doorgevoerd;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Voor het dienstjaar 2015 wordt de bijdrage van stad Oudenburg, die wordt toegekend aan
de politiezone Kouter (PZ-code 5452), vastgesteld op 732.448,00 EUR.
artikel 2: De overeenstemmende kredieten zijn als uitgave ingeschreven in de financiële nota van
het budget voor het dienstjaar 2015, in het exploitatiebudget onder algemene rekening 6494011
(gekoppeld aan beleidsitem 0400-01).
artikel 2bis: Wanneer zou blijken dat de uiteindelijke bijdrage van de stad Oudenburg zou afwijken
van het bedrag zoals vastgesteld in artikel 1, dan zal dit bij de eerstvolgende budgetwijziging
worden aangepast.
artikel 3: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal binnen de twintig dagen worden
overgemaakt aan de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, in hoedanigheid van
commissaris van de federale regering, via de Federale Dienst Politionele Veiligheid, FAC
Kamgebouw, Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge, ter goedkeuring, in het kader van het bijzonder
specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Het besluit van de gouverneur in het kader van het bijzonder specifiek toezicht zal aan de
gemeenteraad worden medegedeeld tijdens de eerstvolgende vergadering.
artikel 4: Deze beslissing wordt ook opgenomen op de lijst met de beknopte omschrijving van de
genomen besluiten en van de daarin geregelde aangelegenheden die binnen de twintig dagen aan
de provinciegouverneur (in hoedanigheid van commissaris van de Vlaamse regering) zal worden
gezonden in het kader van het gewoon algemeen bestuurlijk toezicht. Dit zal geschieden met een
aangetekende zending, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen,
Burg 4, 8000 Brugge.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan PZ Kouter, t.a.v.
respectievelijk de voorzitter van het politiecollege, de commissaris-korpschef, en de bijzondere
rekenplichtige, p/a Constant Permekelaan 8, 8490 Jabbeke, ter kennisgeving.
artikel 6: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.
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5. GOEDKEURING VAN DE EERSTE AANPASSING (WIJZIGING NR. 1) VAN HET
MEERJARENPLAN VOOR DE PERIODE 2014-2019
[Raadslid Stefaan REYNAERT vervoegt de vergadering. Nieuw quorum: 18.]
[Schepen van financiën Myriam MAES geeft een beknopte cijfermatige uiteenzetting. Aansluitend
wordt door de andere leden van het college van burgemeester en schepenen (elk voor wat betreft
zijn bevoegdheden) een korte toelichting gegeven bij de nieuwigheden en de klemtonen van het
beleid voor 2015. Wat volgt is een bondige weergave van de belangrijkste punten die aan bod
kwamen.
Schepen Johan TANGHE (onder meer bevoegd voor economie en gezin) kondigt de lancering aan
van de Economische Kaart, een lokale bedrijvendatabank die online te consulteren is (A-140-01),
en de bouw van een nieuwe kinderopvang (A-101-04) tegen 2017.
De Economische Kaart wordt positief onthaald. Raadslid Romina VANHOOREN hoopt dat deze
webtoepassing ook voldoende gepromoot zal worden. Raadslid Anthony DUMAREY vraagt of de
schepen plannen heeft voor de ondersteuning van nieuwe lokale laatavondinitiatieven. De schepen
antwoordt dat er voorlopig niet overwogen wordt om het bestaande aanbod uit te breiden.
Verschillende raadsleden merken op dat de bouw van de nieuwe kinderopvang al lang is
aangekondigd maar nog steeds niet werd gerealiseerd. De schepen repliceert dat dit het gevolg is
van gewijzigde verwachtingen enerzijds en van nieuwe opportuniteiten anderzijds.
Raadslid Romina VANHOOREN vraagt of het niet voordeliger zou zijn om de containers, die nu
gebruikt worden voor de opvang, zouden worden aangekocht in plaats van verder te huren. De
schepen zal dit onderzoeken. Raadslid Freddy DECLERCK vraagt of er al duidelijkheid is over de
locatie. De schepen stelt dat er in wezen nog verschillende opties zijn. Hij hoopt vlug met de
architect rond tafel te kunnen zitten (maar zie verder).
Burgemeester Ignace DEREEPER (onder meer bevoegd voor openbare werken en openbaar
domein, ruimtelijke ordening, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking) geeft een uitgebreide
opsomming van alle op stapel staande projecten.
Wat de eventuele aankoop van de Abdijhoeve (A-093-06) betreft vraagt raadslid Freddy
DECLERCK zich af of 2.000.000 euro wel zal volstaan om het domein aan te kopen. Hij wenst ook
te vernemen hoe de renovatie betaald zal worden en of er subsidies te verwachten zijn. De
burgemeester stelt dat er meer is voorzien dan 2.000.000 euro (en dat hierbij rekening werd
gehouden met de financiële mogelijkheden van de stad). Hij legt uit dat er enkel voor de restauratie
van de beschermde hoeve subsidies toegekend kunnen worden (tot 80%). Inzake timing zal in
eerste instantie prioriteit worden gegeven aan de bouw van een nieuwe kinderopvang (A-101-04).
Tevens moet tijdig werk worden gemaakt van de opstart van het subsidiedossier. Wat de architect
betreft stelt de burgemeester dat het aangewezen zou zijn om het ganse project door één
studiebureau te laten ontwerpen en begeleiden, om een globale visie te kunnen ontwikkelen en een
harmonieus geheel te kunnen realiseren. Het raadslid betwijfelt of het gebouw groot genoeg zal zijn
om de diensten in onder te brengen. De burgemeester stelt dat dit geen probleem zal vormen en
dat het hotelgedeelte hoe dan ook zal moeten worden afgebroken om plaats te ruimen voor een
nieuwe vleugel.
Raadslid Anthony DUMAREY staat positief tegenover de bundeling van de dienstverlening op één
plaats (doch de locatie op zich is voor hem van minder belang). Ook hij wenst meer duidelijkheid
over de financiering van de eventuele aankoop en aanpassing van de Abdijhoeve. De burgemeester
beklemtoont dat het project past binnen de financiële planning, en dat dit zal kunnen worden
gerealiseerd zonder belastingverhoging. Hier nu niet in investeren zou jammer zijn, mede gelet
op het feit dat er in de toekomst (vanaf 2021) opnieuw meer financiële ruimte zal zijn.
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Voor de financiering zal een beroep worden gedaan op eigen middelen (onder meer via de verkoop
van eigen gebouwen en gronden) en op een bijzondere financiële constructie, die de stadskas
voorlopig wat ademruimte geeft. De burgemeester schat dat het project ongeveer 5.500.000 euro
zal kosten; een meer exacte raming zal pas mogelijk zijn wanneer de noodzakelijke volumes
gekend zijn.
{In de loop van zijn exposé vermeldt de burgemeester een paar keer dat er voor de verschillende
deelaspecten van het nieuwe project (de administratieve dienstverlening enerzijds en de
buitenschoolse kinderopvang anderzijds) reeds architecten werden aangesteld en dat daar ook
reeds plannen van bestaan. Raadslid Anthony DUMAREY verwacht dat de plannen aan de raad
zullen worden voorgelegd. De burgemeester stelt dat de plannen achterhaald zullen zijn wanneer
de Abdijhoeve zou worden aangekocht.}
{En passant verwijten een paar raadsleden (Anthony DUMAREY en Romina VANHOOREN) de
burgemeester dat hij aan aankondigingspolitiek doet en zich niet houdt aan het programma voor
2015. De burgemeester geeft toe dat zijn opsomming de ganse legislatuur betreft, maar stelt dat
het wel allemaal projecten zijn waar hij nu al mee bezig is, maar waarover de stad niet altijd alleen
beslist. Hij stelt dat hij nog veel andere ideeën heeft en ook steeds inspeelt op nieuwe
opportuniteiten. Hij betwist ook dat het om louter beloften zou gaan en verwijst naar de talrijke
realisaties in het verleden (van de heraanleg van de Stationsstraat en de realisatie van het op- en
afritcomplex tot de renovatie van de doortocht Westkerke). Dat laatste wordt door de betrokken
raadsleden niet tegengesproken, doch zij stellen dat het nogal pover zou zijn mocht de
burgemeester tijdens zijn lange bestuursperiode (waarvan 26 jaar als burgemeester) niets
gerealiseerd hebben.}
Raadslid Stefaan REYNAERT vraagt zich af of er al nieuws is over de bestemming van het oude
Riethove. De burgemeester belooft hierover te gepasten tijde op terug te komen. Op de vraag van
het raadslid of de stemming over het OCMW-budget voor het boekjaar 2015 (tijdens de zitting van
de OCMW-raad van dinsdag 16 december 2014, waarbij het lid van de sp.a zich heeft onthouden)
een indicatie is van de financiële constructie waar de burgemeester op alludeert, wordt noch door
de burgemeester noch door de schepen van financiën (en partijgenote van het OCMW-raadslid in
kwestie) dieper op ingegaan, ook niet op het einde van de bespreking van het budget, wanneer het
raadslid nog even terugkomt op (wat hij noemt) de hamvraag-van-de-avond.
Raadslid Romina VANHOOREN merkt op dat de positieve autofinancieringsmarge in 2019 heel
krap is. Volgens de burgemeester is het voldoende dat de marge positief is om te voldoen aan de
decretale eisen.
Hetzelfde raadslid peilt voorts naar de stand van zaken van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Collaboregio. De burgemeester antwoordt dat de officiële startvergadering
van het beheerscomité gepland staat voor 13 januari 2015. Er werd ondertussen wel reeds een
coördinator voor het project inzake sociale economie aangeworven. Betrokkene is gestart met een
rondgang langs alle deelnemende besturen. In een volgende fase zal de haalbaarheid van de
verschillende ideeën worden afgetoetst. Wat het project betreffende het onderhoud van de
hydranten (AP-151) betreft vraagt raadslid Freddy DECLERCK zich af of dit ook niet door de eigen
werklieden zou kunnen worden gedaan. Dit wordt door de burgemeester niet tegengesproken,
maar hij verduidelijkt dat de sociale projecten specifiek tot doel hebben om extra
tewerkstellingsmogelijkheden te creëren voor kansengroepen.
Raadslid Romina VANHOOREN wenst voorts te vernemen waarom de studie voor de inrichting van
een plaatselijk dorpshuis in Roksem (A-097-01) pas in 2016 gepland staat. Volgens de
burgemeester blijft ook dit een bekommernis van het bestuur, maar zijn er thans andere prioriteiten;
ook mogen nieuwe opportuniteiten niet uit het oog worden verloren (de oude pastorie, de kerk en de
school).
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Het raadslid vraag ook hoe ver het staat met de oprichting van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (AP-88). De burgemeester stelt dat dit in 2015 zal geschieden.
Raadslid Herlinde DEVRIENDT informeert naar de start van de heraanleg van het fietspad in
Roksem (A-096-02). De burgemeester antwoordt dat dit (volgens het Agentschap Wegen en
Verkeer) zou gebeuren in 2016.
Raadslid Stefaan REYNAERT wenst te vernemen wat de vergroening van de begraafplaatsen juist
inhoudt. De burgemeester stelt dat meer gras zal worden ingezaaid om het spitten te vermijden; dit
zal tijd en arbeidskrachten sparen. Deze actie kadert in de geïntegreerde aanpak van het
onderhoud van het openbaar domein (AP-124). En wat de uitbouw van de gemeente tot een
performante organisatie (AP-126) betreft verduidelijkt de burgemeester dat ook de herlokalisatie en
centralisatie van de dienstverlening (A-093-06) hiertoe zal bijdragen.
Raadslid Anthony DUMAREY polst naar de bedoeling van het huidige parkeerverbod op de markt,
waar de handelszaken over klagen. De burgemeester verklaart dat dit kadert in de herwaardering
van het oorspronkelijke concept, met respect voor de open ruimte en het behoud van de
parkeerplaatsen aan de rand. Er wordt gezocht naar een praktische oplossing (gemakkelijk
wegneembaar in functie van andere activiteiten, inzonderheid de wekelijkse markt) om het parkeren
rond de fontein onmogelijk te maken. Het gaat slechts om een achttal parkeerplaatsen die verloren
zouden gaan. In de nabijheid zijn voldoende alternatieve parkeermogelijkheden. Dit werd trouwens
reeds onderzocht in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan.
Schepen Peter VELLE (onder meer bevoegd voor jeugd, cultuur en natuur) focust in zijn betoog op
de speerpunten van zijn beleid. Vooraf wijst hij op het belang om niet alleen grensoverschrijdend te
werken, maar vooral grensoverschrijdend te denken, zeker op het vlak van cultuur en binnen het
werkgebied van Ginter.
Volgende topics passeren de revue. 1. De deelname van de stad aan ComingWorldRememberMe
(CMRM), een kleiproject in het kader van GoneWest, de artistieke herdenking van de Eerste
Wereldoorlog, waarbij tegen eind 2018 600.000 geboetseerde beeldjes gemaakt zouden worden, en
waarbij elk beeldje staat voor een van de 600.000 slachtoffers die in België het leven lieten tijdens
de Groote Oorlog. Op lokaal vlak wordt dit project in de kijker geplaatst via (muzikale) nocturnes.
Ook in het kader van het cultuurpartnerschap Ginter wordt aandacht besteed aan de Eerste
Wereldoorlog, met name via het project Kinderen in bezet gebied. 2. De organisatie van de
Arnoldusfeesten en de viering van de geboorte van de Heilige Arnoldus (in 1040, 975 jaar geleden),
met onder meer een evocatiespel. 3. De verdere uitbouw van Erfgoedkring 8460. 4. De renovatie
van de lokalen van de KSJ en de herlocatie van de KLJ. 5. De vernieuwing van een aantal
speelruimtes (inzonderheid het speelplein zelf). 6. De organisatie van een jongerencongres.
Hiervoor werd tijdens de jongste jeugdraad (op 10 december 2014) al een eerste aanzet gegeven.
Raadslid Romina VANHOOREN vraagt wat meer uitleg over het budget voor de erfgoedwerking
(AP-147). Aan de ontvangstzijde is 9.000 euro geraamd voor het evocatiespel over de Heilige
Arnoldus, zo verduidelijkt de schepen. Hetzelfde raadslid heeft ook vragen bij de substantiële
vermindering van de subsidies voor de socio-culturele verenigingen. De schepen legt uit dat het
niet om een besparing gaat, maar om een verschuiving van de werkingstoelage van de vzw
Vrienden van de Hoge Dijken van cultuur naar natuur.
Raadslid Stefaan REYNAERT wenst de bevestiging dat er effectief 100.000 euro is voorzien voor
de renovatie van de lokalen van de KSJ. De schepen beaamt dit. Hij voegt eraan toe dat de
zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de KLJ volop bezig is.
Raadslid Herlinde DEVRIENDT vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de Witte Molen
(AP-51). De schepen deelt mee dat de stad reeds de principiële toezegging heeft ontvangen voor
subsidiëring. Het raadslid wenst te vernemen welke andere speelzones zullen worden aangepakt.
De schepen denkt aan het Jeugdpad en heeft zelfs plannen voor het geboortebos.
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Raadslid Anthony DUMAREY vraagt naar de bezoekersaantallen van het Romeins Archeologisch
Museum (AP-142) in 2014. De schepen zal dit navragen maar weet al te vertellen dat de
schoolbezoeken gedaald zijn omwille van de maximumfactuur, waardoor scholen genoopt worden
tot besparingen op museumbezoeken.
Vervolgens belicht schepen Ulrike VANHESSCHE (onder meer bevoegd voor onderwijs,
participatie, informatisering, sport en milieu) de nieuwe accenten binnen haar
bevoegdheidsdomeinen.
1. Wat onderwijs betreft zal verder werk worden gemaakt van de uitbouw van de lokale
techniekacademie in samenwerking met Vives (AP-154).
2. Op het vlak van sport wijst de schepen op de vermindering van de subsidiëring door de Vlaamse
overheid met 5%. Toch werd ervoor gekozen om niet te besparen op de financiële ondersteuning
van de Oudenburgse verenigingen; enkel het budget voor de betoelaging van de kwalitatieve
jeugdbegeleiding werd in verhouding verlaagd. Nieuw is het project Sportakus (in samenwerking
met de provincie en Vives) waarbij kinderen op een wetenschappelijk wijze worden getest en
aangezet tot een verantwoorde sportbeoefening. Voor dit project is Oudenburg pilootgemeente. In
het kader van de transversale samenwerking zal nauwer worden samengewerkt met het OCMW.
3. Inzake milieu zal verder werk worden gemaakt van de beperking van het restafval en van de
bestrijding van zwerfvuil. Het reglement voor het gebruik van het containerpark werd reeds
aangepast, en ook op het containerpark zelf worden nog een aantal aanpassingen voorzien om
selectiever te kunnen inzamelen (een aparte container voor harde plastics). Voor de aanpak van de
zwerfvuilproblematiek zal samengewerkt worden met de lokale politie, die zal instaan voor het
handhavingsluik.
Raadslid Romina VANHOOREN vraagt naar de plannen op het vlak van informatisering. De
schepen deelt mee dat er een nieuwe server zal worden geïnstalleerd. De creatie van een lokaal
intranet is technisch mogelijk (via de website) maar vergt toch nog wel enige voorbereiding.
Raadslid Stefaan REYNAERT hoopt dat de vernieuwing van de wijkraden meer zal inhouden dan
het gebruik van powerpointpresentaties. De schepen stelt dat participatie begint bij luisteren, zoals
tijdens de bewonersvergadering naar aanleiding van de renovatie van de Mandelwijk. Inspraak kan
volgens haar ook op andere manieren dan via de (traditionele) wijkraden.
OCMW-voorzitter Rita MEYNS tot slot (als schepen bevoegd voor landbouw en senioren) kondigt
de oprichting van een lokale seniorenadviesraad aan (A-146-02).
Niets verdachts meer aan de orde zijnde, wordt overgegaan tot de stemming.]
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 147, 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 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 besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012 houdende de vaststelling van
de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale
besturen;
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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 18 juni 2013 houdende vastlegging van de specificaties
waaronder de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt tussen de
organen en personeelsleden van de gemeente, de provincie of het district die een beslissing
nemen, en de toezichthoudende overheid;
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 BZ/2012/3 van 26 oktober 2012 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse
beleidsprioriteiten;
gelet op de omzendbrief WVG/2012/03 van 21 december 2012 van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering
van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019;
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 gezamenlijke brief van september 2013 vanwege de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten vzw (VVSG), het Departement Bestuurszaken (DBZ) en het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur (ABB) betreffende de implementatie van de planlasten;
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 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 2014/4 van 5 september 2014 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015,
inzonderheid punt 1.1. in fine (verwijzing naar omzendbrief BB 2013/4);
overwegende dat de gemeenteraad voor het einde van het jaar dat volgt op de
gemeenteraadsverkiezingen en vóór hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële
boekjaar, een meerjarenplan dient vast te stellen;
dat dit meerjarenplan een strategische nota en een financiële nota moet omvatten;
overwegende dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de
gemeenteraadsverkiezingen en afloopt op het einde van het jaar na de daaropvolgende
gemeenteraadsverkiezingen;
gelet op het meerjarenplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 30 december 2014;
gelet op de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2013, bij beslissing van de
gemeenteraad van 26 juni 2014, en de definitieve vaststelling ervan bij beslissing van de
provinciegouverneur van 16 september 2014;
overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks waar nodig het meerjarenplan kan aanpassen voor er
beraadslaagd wordt over het budget voor het volgende financiële boekjaar;
dat bij de aanpassing rekening moet worden gehouden met de termijn waarop het meerjarenplan
betrekking heeft;
dat de financiële nota van het meerjarenplan de financiële consequenties moet beschrijven voor ten
minste drie en ten hoogste zes financiële boekjaren;
overwegende dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens volgende onderdelen moet
bevatten: de wijzigingen van de strategische nota, het financiële doelstellingenplan, de staat van
het financiële evenwicht en een motivering van de wijzigingen;
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overwegende dat het financiële evenwicht alleen kan worden aangetoond als de jaarrekening van
het voorlaatste financiële boekjaar voorafgaand aan het financiële boekjaar waarop het budget
betrekking heeft, vastgesteld is door de raad en verwerkt is in het meerjarenplan;
overwegende dat het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan op zijn minst
veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de
gemeenteraad moet worden bezorgd;
gelet op het voorliggende ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan voor de periode 20142019 (wijziging nr. 1), omvattende een strategische nota, een financiële nota en een verklarende
nota;
overwegende dat de resultaten van het boekjaar 2013 in de meerjarenplan zijn verwerkt;
gelet op de strategische nota, omvattende het prioritair en het overig beleid;
gelet op de financiële nota, omvattende het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein en de
staat van het financieel evenwicht, zoals weergegeven in volgende tabel:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage
van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden
in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en
leasings
2. Terugvordering van aflossing
van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke
terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat
boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire
resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden
(toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de
exploitatie
B. Bestemde gelden voor
investeringen
C. Bestemde gelden voor
andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis
(VI-VII)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.151.192,11

1.200.776,47

1.270.744,48

1.294.967,76

595.219,00

976.318,03

9.375.399,00
9.970.618,00
5.728.136,00

8.937.144,57
9.913.462,60
5.814.915,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.242.482,00
-1.789.344,00

4.098.547,13
-2.929.905,00

4.070.669,22
-2.388.215,00

4.141.688,88
-1.562.215,00

4.216.307,34
-420.000,00

4.295.247,96
377.500,00

2.803.807,00
1.014.463,00
-1.299.757,00

3.619.353,00
689.448,00
1.239.986,77

2.939.055,00
550.840,00
-1.288.719,35

1.899.335,00
337.120,00
-1.295.399,63

420.000,00
0,00
-1.287.894,03

22.500,00
400.000,00
-1.286.979,61

1.299.757,00
1.299.757,00
1.299.757,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.260.013,23
1.260.013,23
1.260.013,23
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00

1.288.719,35
1.288.719,35
1.288.719,35
0,00
0,00
0,00
0,00

1.295.399,63
1.295.399,63
1.295.399,63
0,00
0,00
0,00
0,00

1.287.894,03
1.287.894,03
1.287.894,03
0,00
0,00
0,00
0,00

1.286.979,61
1.286.979,61
1.286.979,61
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.815.093,26 8.918.415,46 9.006.156,55 9.145.186,11
9.966.285,37 10.119.191,93 10.276.901,03 10.440.153,87
5.895.616,15 5.977.503,05 6.060.593,69 6.144.905,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.493.882,00

-713.600,20

-2.525.742,24

-1.656.838,16

-437.149,55

385.488,15

8.238.902,94

5.446.013,25

4.732.413,05

2.206.670,81

549.832,65

112.683,10

5.745.020,94

4.732.413,05

2.206.670,81

549.832,65

112.683,10

498.171,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.745.020,94

4.732.413,05

2.206.670,81

549.832,65

112.683,10

498.171,25
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Autofinancieringsmarge

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.171.068,00

1.460.486,17

1.587.870,96

1.586.977,82

1.611.489,50

1.585.144,12

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief
de nettokosten van schulden (12)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke
leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van
schulden
B. Nettokosten van schulden

9.970.618,00
8.799.550,00

9.913.462,60
8.452.976,43

9.966.285,37 10.119.191,93 10.276.901,03 10.440.153,87
8.378.414,41 8.532.214,11 8.665.411,53 8.855.009,75

9.375.399,00
575.849,00

8.937.144,57
484.168,14

8.815.093,26
436.678,85

8.918.415,46
386.201,35

9.006.156,55
340.745,02

9.145.186,11
290.176,36

1.875.606,00

1.744.181,37

1.725.398,20

1.681.600,98

1.628.639,05

1.577.155,97

1.299.757,00

1.260.013,23

1.288.719,35

1.295.399,63

1.287.894,03

1.286.979,61

575.849,00

484.168,14

436.678,85

386.201,35

340.745,02

290.176,36

-704.538,00

-283.695,20

-137.527,24

-94.623,16

-17.149,55

7.988,15

III. Autofinancieringsmarge (III)

gelet op de verklarende nota betreffende de wijzigingen in de strategische nota;
overwegende dat op woensdag 3 december 2014 aan ieder lid van de gemeenteraad een
exemplaar van het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan werd bezorgd;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON),
tegenover 4 neen-stemmen (Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT
en Anthony DUMAREY) en 2 onthoudingen (Freddy DECLERCK en Marc GILLIAERT);
besluit:
artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 (wijziging nr.1,
voorafgaand aan de beraadslaging over het budget voor het boekjaar 2015), omvattende een
strategische nota, een financiële nota en een verklarende nota, is goedgekeurd en wordt
dienovereenkomstig vastgesteld.
artikel 2: Een kopie van deze beslissing zal, samen met de goedgekeurde aanpassing van het
meerjarenplan, binnen twintig dagen, voor kennisgeving en toezicht worden verzonden naar de
gouverneur van de provincie, via het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling WestVlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. Dit zal geschieden met een aangetekende zending.
artikel 3: Onmiddellijk na de verzending van de wijziging van het meerjarenplan aan de
toezichthoudende overheid zullen de gegevens van het goedgekeurde meerjarenplan in een digitaal
bestand worden bezorgd aan de Vlaamse Regering.
Er wordt akte van genomen dat de vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan pas uitvoerbaar
is als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten.
artikel 4: De goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan zal ook worden bekendgemaakt op
de stedelijke website.
artikel 5: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.
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6. GOEDKEURING VAN HET BUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2015
[Zie sub 5.]
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 147, 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 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 besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012 houdende de vaststelling van
de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale
besturen;
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 18 juni 2013 houdende vastlegging van de specificaties
waaronder de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt tussen de
organen en personeelsleden van de gemeente, de provincie of het district die een beslissing
nemen, en de toezichthoudende overheid;
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 BZ/2012/3 van 26 oktober 2012 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de
vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse
beleidsprioriteiten;
gelet op de omzendbrief WVG/2012/03 van 21 december 2012 van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de uitvoering
van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019;
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 gezamenlijke brief van september 2013 vanwege de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten vzw (VVSG), het Departement Bestuurszaken (DBZ) en het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur (ABB) betreffende de implementatie van de planlasten;
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 de ministeriële omzendbrief PLP 51 van 31 oktober 2013 van de minister van Binnenlandse
Zaken betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten
behoeve van de politiezones;
gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015,
inzonderheid punt 1.1. in fine (verwijzing naar omzendbrief BB 2013/4);
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overwegende dat de gemeenteraad voor het begin van ieder financieel boekjaar op basis van het
meerjarenplan het budget van de gemeente dient vast te stellen;
overwegende dat het budget van de gemeente een beleidsnota en een financiële nota moet
omvatten;
overwegende dat in de beleidsnota het beleid verwoord wordt dat de gemeente gedurende het
financiële boekjaar zal voeren en dat daarin ook de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd worden
(de doelstellingennota);
dat de beleidsnota ook een toelichting dient te omvatten omtrent de financiële toestand van de
gemeente en de aansluiting met de financiële nota verwoordt (het doelstellingenbudget);
dat de beleidsnota voorts volgende overzichten dient te bevatten: een lijst met opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen, een lijst met daden
van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen en een lijst met nominatief
toegekende subsidies;
overwegende dat de doelstellingennota minstens volgende elementen bevat:
1° de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben (zoals
overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan);
2° per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie
ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben (zoals overgenomen uit de strategische
nota van het meerjarenplan);
3° per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan;
4° per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie;
overwegende dat het doelstellingenbudget, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop
het budget betrekking heeft, volgend elementen bevat:
1° het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen
(zoals overgenomen uit de doelstellingennota);
2° het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid (die aansluiten bij
de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan);
overwegende dat de financiële toestand minstens volgende elementen bevat:
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het
financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
overwegende dat de aansluiting van de beleidsnota bij de financiële nota wordt aangetoond door de
overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van het doelstellingenbudget en het
liquiditeitenbudget;
overwegende dat de financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget (of het financieel plan van de
exploitatie van de gemeente), het liquiditeitenbudget (of het financieel plan van de geldstromen van
de gemeente) en het investeringsbudget (het financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en
van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding
van duurzame middelen);
dat een investeringsbudget uit een of meer investeringsenveloppen kan bestaan;
dat een goedgekeurde investeringsenveloppe geldig blijft tot de gemeenteraad deze
investeringsenveloppe bij budget of bij budgetwijziging annuleert of tot de gemeenteraad de
rekening van deze investeringsenveloppe vaststelt;
overwegende dat het exploitatiebudget, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de
exploitatie bevat;
overwegende dat het investeringsbudget volgende elementen bevat:
1° de nieuwe investeringsenveloppen;
2° een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar in
kwestie van alle investeringsenveloppen;
dat er minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe dient te worden opgemaakt voor :
1° de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire
beleidsdoelstelling;
2° de transacties die verband houden met de investeringen die deel uitmaken van het overige
beleid;
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3° de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die behoren tot
het beleidsdomein algemene financiering;
overwegende dat het liquiditeitenbudget het resultaat geeft op kasbasis van het financiële boekjaar
aan de hand van:
1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget;
2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget;
3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatieof investeringsbudget;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden;
overwegende dat de bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke
bestemming die de raad eraan heeft toegekend;
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 het budget moet worden verduidelijkt in een toelichting;
dat de toelichting bij het budget minstens volgende elementen dient te bevatten: een toelichting bij
het exploitatiebudget (omvattende de evolutie van het exploitatiebudget en een overzicht per
beleidsdomein), een toelichting bij het investeringsbudget (omvattende de transactiekredieten per
beleidsdomein, de evolutie van de transactiekredieten, en per nieuwe prioritaire
investeringsenveloppe de raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de
normale exploitatie van de activa), de evolutie van het liquiditeitenbudget, alsook een overzicht per
beleidsveld van de werkings- en investeringssubsidies;
overwegende dat het ontwerp van budget (en de toelichting) op zijn minst veertien dagen vóór de
vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad moet worden bezorgd;
gelet op de goedkeuring en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan voor de periode
2014-2019 (wijziging nr. 1), bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op het voorliggende ontwerp van budget voor het boekjaar 2015, omvattende een beleidsnota
en een financiële nota;
gelet op de beleidsnota, omvattende de doelstellingennota, het doelstellingenbudget, de financiële
toestand en de nominatieve lijsten;
gelet op de financiële nota, omvattende het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget, met volgende cijfers:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget 2015
976.318,03

A. Uitgaven

8.937.144,57

B. Ontvangsten

9.913.462,60

a. Belastingen en boetes

5.814.915,47

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

0,00
0,00
4.098.547,13
-2.929.905,00
3.619.353,00
689.448,00

III. Andere (B-A)

1.239.986,77

A. Uitgaven

1.260.013,23

1. Aflossing financiële schulden

1.260.013,23

a. Periodieke aflossingen

1.260.013,23

b. Niet-periodieke aflossingen

0,00

2. Toegestane leningen

0,00
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3. Overige transacties

0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

B. Ontvangsten

2.500.000,00

1. Op te nemen leningen en leasings

2.500.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0,00

a. Periodieke terugvorderingen

0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

3. Overige transacties

0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten

0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

0,00

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

0,00
-713.600,20

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.446.013,25

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.732.413,05

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen

0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0,00
4.732.413,05

gelet op de toelichting bij het budget, bevattende de minimale relevante informatie die verband
houdt met de verrichtingen die opgenomen zijn in het beleidsrapport;
overwegende dat het budget past binnen het vastgestelde meerjarenplan;
gelet in het bijzonder op de toekenning voor het jaar 2015 van de bijdrage, als gemeente die deel
uitmaakt van een meergemeentenzone, aan de lokale politiezone Kouter (met PZ-code 5452), ten
bedrage van op 732.448,00 EUR, bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
overwegende dat voormeld bedrag terug te vinden is in de financiële nota van het budget voor het
boekjaar 2015, in het exploitatiebudget onder algemene rekening 6494011;
dat bijgevolg voldaan is aan de vereiste van overeenstemming tussen de toelage vermeld in voormelde gemeenteraadsbeslissing en de toelage ingeschreven in het budget van de gemeente;
overwegende dat op maandag 3 december 2014 aan elk gemeenteraadslid een exemplaar van het
ontwerp van het budget werd bezorgd;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraadslaging;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON),
tegenover 4 neen-stemmen (Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT
en Anthony DUMAREY) en 2 onthoudingen (Freddy DECLERCK en Marc GILLIAERT);
besluit:
artikel 1: Het budget voor het boekjaar 2015, omvattende de beleidsnota en de financiële nota, is
goedgekeurd en wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
artikel 2: Een kopie van deze beslissing zal, samen met het goedgekeurde budget, 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: Onmiddellijk na de verzending van het budget aan de toezichthoudende overheid zullen de
gegevens van het goedgekeurde budget in een digitaal bestand worden bezorgd aan de Vlaamse
Regering.
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Er wordt akte van genomen dat het vastgestelde budget pas uitvoerbaar is als de Vlaamse
Regering in het bezit is van de digitale rapporten.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing zal ook worden overgemaakt aan PZ Kouter, t.a.v. respectievelijk de voorzitter van het politiecollege, de commissaris-korpschef, en de bijzondere rekenplichtige, p/a Constant Permekelaan 8, 8490 Jabbeke, ter kennisgeving en ter bevestiging van de
gemeenteraadsbeslissing van heden houdende toekenning aan de politiezone Kouter van een gemeentelijke bijdrage van 732.448,00 EUR voor het boekjaar 2015.
artikel 5: Het goedgekeurde budget zal ook worden bekendgemaakt op de stedelijke website.
artikel 6: Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

7. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2015 VAN DE VZW SPORT EN RECREATIE
OUDENBURG
[Schepen van sport Ulrike VANHESSCHE geeft een korte cijfermatige toelichting. Zij kondigt ook
de aankoop aan van een digitaal infoscherm voor de inkom en een oprolsysteem voor de matten in
de grote zaal.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43 en artikel 160, § 2;
gelet op de statuten van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg, opgemaakt op 16 mei 1992,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1992, laatst gewijzigd bij
beslissing van de algemene vergadering van 22 november 2004, inzonderheid artikel 8, eerste en
tweede lid (nieuw);
gelet op de uitbatingsovereenkomst tussen de stad Oudenburg en de vzw Sport en Recreatie
Oudenburg, goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 1994, inzonderheid
artikel 17 en artikel 18;
overwegende dat de stad Oudenburg ertoe gehouden is het gebeurlijk deficit in de begroting van de
vzw te dekken en de begroting in evenwicht te brengen, door de toekenning van een bijzondere
subsidie;
gelet op de voorliggende begroting van de vzw voor het werkingsjaar 2015, zoals medegedeeld bij
brief van 13 november 2014 (ontvangen en geregistreerd op 19 november 2014);
gelet op de goedkeuring van de begroting van de vzw voor het werkingsjaar 2015 door de
algemene vergadering van de vzw op 12 november 2014;
verslag?
overwegende dat de exploitatieontvangsten van de vzw voor 2015 geraamd worden op 23.615,00
EUR;
dat de exploitatieuitgaven van de vzw voor 2015 geraamd worden op 66.066,00 EUR;
dat het geraamde exploitatietekort van de vzw voor 2015 42.451,00 EUR bedraagt;
overwegende dat de uitgaven inzake leningslasten voor 2015 geraamd worden op 5.369,01 EUR;
dat het totale geraamde werkingstekort van de vzw voor 2015 aldus 47.820,01 EUR bedraagt;
overwegende dat het tekort genoegzaam verantwoord wordt;
overwegende dat de vzw geen slecht beheer verweten kan worden;
overwegende dat de vzw voor 2015 niet voorziet in bijzondere investeringen;
gelet op de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op het verplicht voorafgaand visum van de financieel beheerder, verleend op 24 november
2014;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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besluit:
artikel 1: De begroting van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg,
voor het werkingsjaar 2015 is goedgekeurd.
artikel 2: De toelage van de stad wordt begroot op 47.820,01 EUR. De nodige kredieten zijn
voorzien in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2015, in het exploitatiebudget, op
algemene rekening 6494081 (gekoppeld aan beleidsitem 0740-04).
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de vzw Sport en Recreatie
Oudenburg, p/a Bekestraat 16, 8460 Oudenburg.
artikel 4: Een kopie van deze beslissing wordt ook bezorgd aan de financieel beheerder.

8. BESPREKING VAN EEN VOORSTEL VOOR HET UITBREIDEN VAN DE KINDEROPVANG
TOT 15 JAAR EN HET OPRICHTEN VAN EEN ADVIESRAAD AD HOC (TOEGEVOEGD
AGENDAPUNT)
[Het voorstel wordt toegelicht door raadslid Freddy DECLERCK. Schepen van gezin Johan
TANGHE wijst op de bestaande opvangfaciliteiten die door de stad worden georganiseerd, en op de
talrijke activiteiten die door jeugd- en sportverenigingen en mutualiteiten worden aangeboden.
Naarmate kinderen ouder worden daalt de nood aan opvang; dit gaat samen met het volwassen
worden. Kinderen moeten echter leren omgaan met verantwoordelijkheid, zo stelt de schepen nog.
Volgens schepen Johan TANGHE is een nieuwe adviesraad niet nodig aangezien de stad reeds
beschikt over een lokaal overleg kinderopvang. Schepen van jeugd Peter VELLE wijst op de
verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen maturiteit bij te brengen. Ook hij stelt dat er
voldoende alternatieve opvangmogelijkheden zijn. Volgens de schepen is er zeker geen nood aan
een bijkomend adviesorgaan: er is immers ook nog de jeugdraad.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 22, artikel 23 en artikel 42;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op de geplande raadszitting van heden, waarvoor de uitnodiging werd verstuurd op 3
december 2014;
overwegende dat raadsleden (die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen)
punten aan de agenda kunnen toevoegen;
dat dit kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering;
dat de toegelichte voorstellen van beslissing aan de gemeentesecretaris moeten worden bezorgd,
die de voorstellen op zijn beurt aan de voorzitter van de gemeenteraad dient te bezorgen;
dat de gemeentesecretaris de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld aan de
gemeenteraadsleden moet bezorgen;
gelet op het verzoek ingediend op 12 december 2014 door raadslid Freddy DECLERCK voor de
toevoeging van een extra punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de aanvullende agenda door de voorzitter op 15 december 2014;
gelet op de mededeling van de aanvullende agendapunten (met de bijbehorende toegelichte
voorstellen) door de gemeentesecretaris per brief en per e-mail (volgens de individuele keuze van
elk raadslid) op 16 december 2014;
gelet op het voorstel voor het uitbreiden van de kinderopvang tot 15 jaar en het oprichten van een
werkgroep om dit voor te bereiden;
gelet op de bijgevoegde toelichting, die ook mondeling werd vertolkt tijdens de zitting;
overwegende dat het gaat om een concreet voorstel;
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dat dit voorstel tot doel heeft om tegemoet te komen aan de opvangproblemen van gezinnen met
kinderen tussen 12 en 15 jaar, tijdens de vakantieperiodes waarin thans geen (of onvoldoende of
onaangepaste) opvangmogelijkheden voorzien zijn (herfstvakantie, kerstvakantie);
dat daartoe een werkgroep (tevens adviesorgaan) zou worden opgericht om een voorstel van
alternatieve jeugdopvang uit te werken;
overwegende evenwel dat momenteel door de stad (over het ganse jaar beschouwd) reeds
voorzien wordt in ruime opvangfaciliteiten voor deze leeftijdsgroep (speelplein- en tienerwerking,
workshops, sportkampen,…) ;
dat daarnaast ook door jeugdverenigingen, sportclubs en mutualiteiten een ruime waaier aan
activiteiten wordt aangeboden;
dat gerust gesteld kan worden dat er voor de leeftijdsgroep in kwestie ontelbare mogelijkheden qua
vrijetijdsbesteding bestaan;
dat het dus niet nodig blijkt om te voorzien in bijkomende opvangmogelijkheden voor de jeugd;
overwegende daarnaast dat cijfermatig werd vastgesteld (op basis van de inschrijvingen voor de
buitenschoolse kinderopvang) dat de vraag naar opvang daalt naarmate de kinderen ouder worden;
overwegende bovendien dat opgroeiende kinderen moeten leren omgaan met verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid, en dat vooral de ouders daarin een belangrijke opvoedende rol spelen;
overwegende tot slot dat er reeds twee adviesorganen bestaan (met name de jeugdraad en het
lokaal overleg kinderopvang) die geconsulteerd zouden kunnen worden over de vermeende nood
aan extra jeugdopvang;
dat het oprichten van een bijkomende adviesraad ook om die reden overbodig lijkt;
na discussie;
in openbare vergadering;
na stemming met volgend resultaat: 12 neen-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike
VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, Anni CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace
DEREEPER en Gino DUMON), tegenover 6 ja-stemmen (Freddy DECLERCK, Marc GILLIAERT,
Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT en Anthony DUMAREY);
besluit:
enig artikel : Het voorstel voor het uitbreiden van de kinderopvang en het oprichten van een
adviesraad ad hoc wordt verworpen.

9. BESPREKING VAN EEN VOORSTEL VOOR HET IN KAART BRENGEN EN EVALUEREN
VAN HET STEDELIJK ENERGIEVERBRUIK (TOEGEVOEGD AGENDAPUNT)
[Het voorstel wordt toegelicht door raadslid Freddy DECLERCK. Schepen van energie Myriam
MAES geeft een uitgebreide opsomming van de beschikbare documenten, de bestaande
instrumenten en de genomen maatregelen in het kader van de opvolging en de evaluatie van het
energieverbruik: 1. een lijst van alle gebouwen en de aansluitingspunten, 2. de
energieprestatiecertificaten van alle publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte van
meer dan 500 m², 3. de jaarrapporten over 2012 en 2013 van Infrax/Cenergie, 4. het meest recente
driemaandelijkse rapport (met de vastgestelde anomalieën) over het energieverbruik in het
stadhuis, De Groote Poorte, het Romeins Archeologisch Museum (en ipso facto), De Zuidpoort, de
buitenschoolse kinderopvang, de sporthal en de voetbalsite, 5. de opvolging door de
milieudeskundige, 6. de audits door de ESCO-diensten van Infrax: De Zuidpoort werd doorgelicht in
2014, de resultaten zullen begin 2015 beschikbaar zijn; voor 2015 staat de sporthal op het
programma, 7. de groepsaankoop voor de levering van gas en elektriciteit is reeds gebeurd (ook
voor het OCMW, de kerkfabrieken en de vzw Sport en Recreatie). De kredieten voor de opvolging
van het energieverbruik zitten verwekt in de reguliere werkingskosten, zo stelt de schepen nog, en
indien er investeringen nodig zouden zijn (op basis van de resultaten van de doorlichting) dan zullen
daar extra kredieten voor worden voorzien. De schepen belooft ook alle meegebrachte documenten
aan de indiener van het voorstel te bezorgen. Aangezien gebleken is dat het voorstel de facto
zonder voorwerp is wordt er niet meer over gestemd.]
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De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 22, artikel 23 en artikel 42;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op de geplande raadszitting van heden, waarvoor de uitnodiging werd verstuurd op 3
december 2014;
overwegende dat raadsleden (die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen)
punten aan de agenda kunnen toevoegen;
dat dit kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering;
dat de toegelichte voorstellen van beslissing aan de gemeentesecretaris moeten worden bezorgd,
die de voorstellen op zijn beurt aan de voorzitter van de gemeenteraad dient te bezorgen;
dat de gemeentesecretaris de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld aan de
gemeenteraadsleden moet bezorgen;
gelet op het verzoek ingediend op 12 december 2014 door raadslid Freddy DECLERCK voor de
toevoeging van een extra punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de aanvullende agenda door de voorzitter op 15 december 2014;
gelet op de mededeling van de aanvullende agendapunten (met de bijbehorende toegelichte
voorstellen) door de gemeentesecretaris per brief en per e-mail (volgens de individuele keuze van
elk raadslid) op 16 december 2014;
gelet op het voorstel voor het in kaart brengen en evalueren van het stedelijk energieverbruik;
gelet op de bijgevoegde toelichting, die ook mondeling werd vertolkt tijdens de zitting;
overwegende dat het gaat om een concreet voorstel;
dat dit voorstel tot doel heeft om het energieverbruik van alle gemeentelijke gebouwen in kaart te
brengen, om dit verbruik te evalueren en bij te sturen via energiebesparende investeringen en
sensibiliserende maatregelen;
dat dit ook een financiële besparing zou betekenen;
overwegende evenwel dat een dergelijke energiemonitoring reeds een paar jaar bestaat;
dat reeds heel wat initiatieven werden genomen om het energieverbruik te evalueren en te
remediëren waar en wanneer nodig;
dat dit ook als dusdanig in het gemeentelijk meerjarenplan is opgenomen (meer bepaald onder
beleidsdoelstelling BD-23: Het bewuster en zuiniger omgaan met energie en milieu, en de
actieplannen AP-136: De energiemonitoring en –doorlichting van de gemeentelijke installaties en
gebouwen, en AP-153: Besparen op elektriciteitsverbruik op publieke plaatsen en langs openbare
wegen;
dat het voorstel dus in wezen zonder voorwerp is;
gelet op alle voorgelegde documenten;
na discussie;
in openbare vergadering;
met instemming van de indiener van het voorstel en de voltallige raad;
besluit:
enig artikel : Over het voorstel voor het in kaart brengen en evalueren van het stedelijk
energieverbruik wordt niet gestemd
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 22.25 uur. De volgende zitting is gepland voor 22 januari
2015.]
De secretaris

De voorzitter

