NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015
__________________________________________________________________________
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), 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.
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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
13 oktober 2015.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
Op dinsdag 13 oktober werd een verzoek ingediend om een extra punt aan de agenda toe te
voegen. Het toegevoegde punt, zoals vastgesteld door de voorzitter, werd op maandag 19
oktober 2015 door de gemeentesecretaris medegedeeld aan de raadsleden (samen met het
bijbehorende toegelichte voorstel). 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: 18.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Tijdens de nabespreking van dit agendapunt vervoegen OCMW-voorzitter Rita MEYNS
alsook raadslid Stefanie VAN EEGHEM en raadslid Herlinde DEVRIENDT de vergadering.
Nieuw quorum: 20.]
[Naar aanleiding van de bespreking van de notulen merkt raadslid Marc GILLIAERT op dat tijdens
de politieraad van 16 september 2015 door de korpschef werd verklaard dat de problematiek van de
vluchtelingen een lokale bevoegdheid is, terwijl de burgemeester tijdens de gemeenteraadszitting
van 24 september 2015 heeft beweerd dat de extra inzet van personeel ten laste valt van de
federale overheid. Hij vraagt zich af wie gelijk heeft? De burgemeester meent dat beide
invalshoeken niet tegenstrijdig zijn en blijft bij zijn standpunt.
Raadslid Anthony DUMAREY stelt vast dat de dagorde van de zitting van vandaag opnieuw aan de
magere kant is, en roept het college nogmaals op (zie het verslag van de zitting van 21 mei 2015)
om de gemeenteraadszittingen beter te stofferen.
Over de tekst van de eigenlijke notulen worden evenwel 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 24
september 2015;
overwegende dat deze notulen ten minste acht dagen voor huidige zitting ter beschikking werden
gesteld van de gemeenteraadsleden;
overwegende dat geen opmerkingen worden gemaakt over de tekst van de notulen;
in openbare vergadering;
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besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 24 september 2015 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. ADVIES OVER DE AANVRAAG TOT ERKENNING VAN DE ORTHODOXE PAROCHIE
HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG IN OOSTENDE
De gemeenteraad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, laatst gewijzigd bij decreet van de Vlaamse raad van 6 juli 2012, inzonderheid
artikel 187 en artikel 229;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014,
inzonderheid artikel 5;
gelet op de omzendbrief BA-2006/04 van 10 maart 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de erkenning van de plaatselijke kerk- en
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten (…);
overwegende dat de Vlaamse regering – alvorens zij een beslissing neemt over de erkenning van
een plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap – het advies moet inwinnen van de gemeenteraden
gelegen binnen het territoriaal werkingsgebied van de kerk- of geloofsgemeenschap;
dat de gemeenteraad beschikt over een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse regering hem
de vraag om advies heeft toegezonden om advies uit te brengen;
dat de gemeenteraad geacht wordt een gunstig advies over de erkenningsaanvraag te hebben
uitgebracht wanneer het advies niet binnen deze termijn naar de Vlaamse regering werd verstuurd;
overwegende dat de verplichtingen om de tekorten van de exploitatie van de orthodoxe
kerkfabrieken bij te passen en om bij te dragen in de investeringen in de gebouwen van de
orthodoxe eredienst berusten bij het provinciebestuur;
dat de erkenning van een lokale orthodoxe geloofsgemeenschap bijgevolg geen impact heeft op het
gemeentelijk budget;
gelet op de vraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 3 september 2015
(ontvangen op 4 september 2015) om advies uit te brengen over de aanvraag tot erkenning van de
orthodoxe parochie Heilige Johannes de Theoloog, gevestigd te Oostende, als lokale orthodoxe
geloofsgemeenschap;
gelet op het meegestuurde aanvraagdossier, met aanvulling;
overwegende dat de adviestermijn verstrijkt op 2 januari 2016;
overwegende dat de stad Oudenburg behoort tot de gebiedsomschrijving van de orthodoxe
parochie;
dat er volgens de adviesaanvraag twaalf orthodoxe gelovigen in Oudenburg gekend zijn;
overwegende dat er geen redenen zijn om deze aanvraag tot erkenning ongunstig te adviseren;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een gunstig advies verleend voor de aanvraag tot erkenning van de orthodoxe
parochie Heilige Johannes de Theoloog, gevestigd te Oostende, als lokale orthodoxe
geloofsgemeenschap voor het grondgebied van de stad Oudenburg.
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artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Organisatie, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel, tegen
uiterlijk 2 januari 2016.
3. BESLUIT OVER DE AANLEG VAN NIEUWE VERKEERSWEGEN – GOEDKEURING VAN HET
WEGENTRACÉ IN DE NIEUWE VERKAVELING IN DE
ETTELGEMSESTRAAT/BELLEROCHELAAN TE OUDENBURG (NOVUS NV –
IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS NV – WVI DV)
[Raadslid Freddy DECLERCK heeft een vraag over de verschillende bouwmogelijkheden op de
percelen van enerzijds de private partners en anderzijds de WVI. Zal de grotere bouwdiepte op de
percelen van de WVI niet leiden tot een wildgroei van bijgebouwen, vraagt hij zich af. Volgens de
burgemeester zal dit bijdragen tot de diversiteit van het project.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 27 en artikel 42;
gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 4.2.1.
(vergunningsplichtige handelingen), artikel 4.2.17 (gelijkstelling van de vergunning), artikel 4.2.20.
(lasten verbonden aan een vergunning), artikel 4.2. 25 (zaak van de wegen), artikel 4.7.1 (reguliere
of bijzondere procedure), artikel 4.7.15 (openbaar onderzoek) en artikel 4.7.18 (beslissingstermijn);
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot
verkavelingswijziging, inzonderheid artikel 3, § 2 en artikel 10;
gelet op de toelichtingsnota betreffende de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de
zaak van de wegen, opgemaakt door het departement Ruimte Vlaanderen, naar aanleiding van de
wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bij decreet van 4 april 2014 (invoeging van
artikel 4.2.25);
gelet op de verkavelingsaanvraag met dossiernummer VK-399/2015, ontvangen op 20 juli 2015,
ingediend door NOVUS nv, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, Immobiliënmaatschappij Joost
DANNEELS nv, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge (St.-Andries) en de WVI, dienstverlenende
vereniging, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge (St.-Kruis), met bijhorende plannen (versie 13 juli
2015), opgemaakt door Timo Lootens, beëdigd landmeter-expert, namens Studiebureau Verhaeghe
en Partners bvba, Stationsstraat 2B te 8210 Zedelgem (Loppem), ontvankelijk en volledig verklaard
op 14 augustus 2015, voor een nieuwe verkaveling langsheen de Ettelgemsestraat;
overwegende dat deze verkavelingsaanvraag (die de naam Ettelgemsestraat/Bellerochelaan
draagt) de aanleg van een nieuwe verkeersweg (rijweg, voet- en fietspad) omvat;
overwegende dat - wat de aanleg van nieuwe verkeerswegen betreft - de verkavelingsvergunning
geldt als stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat de aanvraag voor de
verkavelingsvergunning voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid;
overwegende dat de aanvraag ontvankelijk en volledig is;
overwegende dat de gemeenteraad een beslissing moet nemen over de zaak van de wegen
alvorens het college van burgemeester en schepenen (als vergunningverlenend bestuursorgaan)
een beslissing kan nemen over de verkavelingsaanvraag;
overwegende dat geen openbaar onderzoek vereist is wanneer voor het gebied waarin het goed
gelegen is een bijzonder plan van aanleg bestaat, en de aanvraag tot verkavelingsvergunning in
overeenstemming is met de bepalingen ervan;
dat de nieuwe wegenis gelegen is binnen de contouren van het bijzonder plan van aanleg Onze
Lieve Vrouwkerk, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 oktober 2001;
overwegende dat conform de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg Onze Lieve
Vrouwkerk voorafgaandelijk aan een bouw- en/of verkavelingsaanvraag een globaal inrichtingsplan
voor de totaliteit van de zone dient te worden opgemaakt en goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen;
overwegende dat een eerste versie van het globaal inrichtingsplan door het college van
burgemeester en schepenen goedgekeurd werd in zitting van 18 februari 2009;
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overwegende dat in 2014 een volledig en gedocumenteerd archeologisch onderzoek werd verricht
op de terreinen en een aangepast inrichtingsplan werd opgemaakt rekening houdend met zowel de
gewijzigde wetgeving inzake ruimtelijke ordening en inzake grond- en pandenbeleid, als de
gewijzigde visie van de diverse betrokken initiatiefnemers;
dat het (aangepast) globaal inrichtingsplan door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurd werd in zitting van 27 januari 2015;
dat het verkavelingsvoorstel volledig in overeenstemming is met het goedgekeurde globaal
inrichtingsplan;
dat het verkavelingsvoorstel ook volledig in overeenstemming is met het bijzonder plan van aanleg;
dat bijgevolg geen openbaar onderzoek diende te worden georganiseerd;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het tracé van de wegen voor de verkaveling Ettelgemsestraat/Bellerochelaan, kadastraal
gesitueerd te Oudenburg, eerste afdeling, sectie B, nummers 526F, 526H, 541T en 558N, en deel
van nummer 543W, zoals aangegeven in het verkavelingsplan (plan nr. 2, versie 13 juli 2015),
opgemaakt door Timo Lootens, beëdigd landmeter-expert, namens Studiebureau Verhaeghe bvba
en Partners, Stationsstraat 2B te 8210 Zedelgem (Loppem), horend bij de verkavelingsaanvraag
VK-399/2015, ingediend op 20 juli 2015 door NOVUS nv, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge,
Immobiliënmaatschappij Joost DANNEELS nv, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge (St.-Andries)
en de WVI dv, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Brugge (St.-Kruis), wordt goedgekeurd. Het vermelde
plan maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden gevoegd bij het verkavelingsdossier.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de indiener(s) van de
verkavelingsaanvraag.

4. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN INFRAX WEST VAN 23 NOVEMBER 2015 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN
DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 40 en artikel 44;
gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in Infrax West, opdrachthoudende vereniging,
met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9;
gelet op de statuten van Infrax West, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 juli 1924, en de later
aangebrachte wijzigingen, het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
2 juni 2015;
overwegende dat in de loop van het laatste trimester van elk jaar een buitengewone algemene
vergadering moet worden belegd om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het volgende boekjaar te bespreken;
dat op de agenda van deze vergadering een door de raad van bestuur opgestelde begroting moet
staan;
dat deze vergadering volgens de statuten (artikel 33) plaats heeft in de loop van het vierde kwartaal;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
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gelet op de uitnodiging door Infrax West, gedaan per aangetekend schrijven van 30 september
2015 (ontvangen op 1 oktober 2015), voor de buitengewone algemene vergadering die zal
doorgaan te Torhout op maandag 23 november 2015 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergadering (zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 28
september 2015);
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 2016, (2) de begroting 2016, (3) de voorlopige resultaten 2015, (4) toelichting bij de
samenstelling van het distributienettarief, (5) de vervanging van een bestuurder met raadgevende
stem, (6) toetreding van gemeenten voor Infra-GIS en (7) toetreding van gemeenten voor Infra-Xnet;
gelet op de meegestuurde verplichte stukken, met name de begroting (budget) 2016 en de
voorlopige resultaten 2015;
gelet op de meegestuurde summiere 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 Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Klokkeput 8, als effectieve vertegenwoordiger, en van Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van Infrax West, en dit tot aan de volgende
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de
gemeenteraad van 30 oktober 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West die zal doorgaan te
Torhout op maandag 23 november 2015 om 18.00 uur: (1) te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategie in 2016, (2) de begroting 2016, (3) de voorlopige resultaten 2015, (4) toelichting bij de
samenstelling van het distributienettarief, (5) de vervanging van een bestuurder met raadgevende
stem, (6) toetreding van gemeenten voor Infra-GIS en (7) toetreding van gemeenten voor Infra-Xnet.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de aangestelde
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 23
november 2015.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordigers op deze algemene vergadering dienen te
handelen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden gestuurd aan Infrax West,
opdrachthoudende vereniging, Noordlaan 9, 8820 Torhout, ter kennisgeving.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de aangestelde
vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid,
wonende te 8460 Oudenburg, Klokkeput 8, effectieve vertegenwoordiger, en Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
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5. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVCO VAN
24 NOVEMBER 2015 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 8 oktober 2015 (gedateerd op 6 oktober
2014, ontvangen op 9 oktober 2015), voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de
OVCO, die doorgaat te Oostende op dinsdag 24 november 2015 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 2015, (2) het bepalen van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategieën, (3) goedkeuring van de begroting 2016, en (4) mededelingen en diversen;
gelet op de stukken die werden meegestuurd: (1) het verslag van de algemene vergadering van 23
juni 2015, (2) de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2016 (met timing), en (3)
de begroting 2016;
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;
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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 24 november 2015: (1) goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 23 juni
2015, (2) het bepalen van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën, (3) goedkeuring
van de begroting 2016, 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 24 november 2015.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
De stukken betreffende voornoemde vergadering zullen aan de eerste effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de OVCO, opdrachthoudende vereniging, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, voor 23
november 2015
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.

6. BESPREKING VAN HET VOORSTEL OM DE VZW OUDERS VAN VERONGELUKTE
KINDEREN HET SAVE-CHARTER TE LATEN TOELICHTEN IN DE GEMEENTERAAD
(TOEGEVOEGD PUNT)
[Het voorstel wordt nader geduid door raadslid Stefaan REYNAERT. Hij verwijst naar de vorige
gemeenteraadszittingen waarin het SAVE-charter dit jaar al aan bod is gekomen (met name op 30
maart, 23 april en 21 mei). Hij heeft contact genomen met de vzw Ouders van verongelukte
kinderen, die bereid werd gevonden om het charter in de gemeenteraad te komen toelichten. Hij
hoopt dat op die manier de misverstanden in verband met de consequenties van het ondertekenen
van het charter (meer bepaald wat betreft de kosten of de eventuele contractuele verplichtingen) uit
de weg kunnen worden geruimd. Het raadslid richt zich specifiek tot de gemeenteraadsleden van de
meerderheid (inzonderheid van de CD&V). Hij wijst op de ernst van de problematiek (het hoge
aantal verkeersdoden) en roept hen op om in dit dossier hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Schepen van mobiliteit Myriam MAES herhaalt dat ook zij het charter een warm hart toedraagt,
maar dat het standpunt van de meerderheid ongewijzigd is gebleven. Het heeft dan ook geen zin
om de vzw uit te nodigen. De gemeentelijke bestuursverantwoordelijken en de politiediensten
kwijten zich goed van hun taak op het vlak van verkeersveiligheid. Het ondertekenen van het
charter op zich zal trouwens het aantal verkeersdoden niet verminderen.
Schepen Johan TANGHE vertolkt dan het standpunt van de CD&V-fractie. Men is ervan overtuigd
dat het bestuur alle mogelijke kansen benut om de stad verkeersveiliger en kindvriendelijker te
maken, en dat het dus niet nodig is om het charter te ondertekenen. De schepen beklemtoont dat
men het werk van de vzw waardeert, maar dat men betreurt dat de herhaalde agendering van dit
dossier verworden is tot een politiek gevecht.
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Raadslid REYNAERT stelt tot zijn spijt vast dat hier weer een dovemansgesprek wordt gevoerd. Hij
betwist niet, zo beklemtoont hij nogmaals, dat de stad al belangrijke inspanningen heeft gedaan op
het vlak van verkeersveiligheid doch hij gelooft dat de expertise van de vzw een nuttige aanvullende
bijdrage kan leveren.
Raadslid Anthony DUMAREY ontkent dat hier een politiek spel gespeeld wordt door zijn fractie. Hij
weet uit ervaring dat elk voorstel van de oppositie bij voorbaat een verloren zaak is en nooit zal
worden goedgekeurd. Op dat vlak koestert hij weinig illusie.
In een laatste reactie (na de stemming) valt raadslid REYNAERT nog even heftig uit tegen schepen
MAES (zowel in volume als in woordkeuze) en hij dient door de voorzitter tot de orde te worden
geroepen.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 22, artikel 23, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27
maart 2014;
gelet op de geplande raadszitting van heden, zoals aangekondigd door de voorzitter op het einde
van de vorige vergadering, en waarvoor de uitnodiging werd verstuurd op dinsdag 13 oktober 2015;
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 13 oktober 2015 door raadslid Stefaan REYNAERT voor de
toevoeging van een extra punt op de agenda van de geplande vergadering van de gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de aanvullende agenda door de voorzitter op 16 oktober 2015;
gelet op de mededeling van het aanvullende agendapunt (met de bijbehorende toegelichte
voorstellen) door de gemeentesecretaris per brief en per e-mail (volgens de individuele keuze van
elk raadslid) op 19 oktober 2015;
gelet op het voorstel om de vzw Ouders van verongelukte kinderen het SAVE-charter te laten
toelichten in de gemeenteraad, om alle misverstanden (hoofdzakelijk inzake de kostprijs) weg te
werken en alle raadsleden optimaal te informeren zodat ze in staat zijn zich met kennis van zake uit
te spreken over de al of niet ondertekening het SAVE-charter;
gelet op de bijgevoegde toelichting, die ook mondeling werd vertolkt tijdens de zitting;
overwegende dat het gaat om een concreet voorstel;
dat het eerdere voorstel van het raadslid om het SAVE-charter Steden en gemeenten te laten
ondertekenen door de gemeenteraad niet werd goedgekeurd (zie het verslag van de zitting van 23
april 2015);
dat ook de aanvullende voorstellen die als doel hadden de financiële drempel te slechten die
ogenschijnlijk verhinderde dat het charter ondertekend zou worden niet werden goedgekeurd (zie
het verslag van de zitting van 21 mei 2015);
dat thans wordt voorgesteld om de vzw Ouders van verongelukte kinderen zelf het SAVE-charter te
laten toelichten in de gemeenteraad, ten einde alle resterende misverstanden (hoofdzakelijk in
verband met de kostprijs) weg te werken en alle raadsleden optimaal te informeren zodat ze in staat
zijn zich met kennis van zake uit te spreken over de al of niet ondertekening het SAVE-charter;
overwegende evenwel dat gesteld wordt dat er geen redenen zijn om het SAVE-charter te (moeten)
ondertekenen;
dat ook een toelichting door de vzw Ouders van verongelukte kinderen daar niets zal aan
wijzigen;
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dat ter zake verwezen wordt naar de argumenten die werden aangehaald tijdens vraagstelling op
het einde van de zitting van 30 maart 2015 en tijdens de bespreking van het oorspronkelijke
voorstel tijdens de zitting van 23 april 2015 en van het aanvullende voorstel tijdens de zitting van 21
mei 2015;
na discussie;
in openbare vergadering;
na stemming met volgend resultaat: 13 neen-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike
VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT,
Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni CHRISTIAEN, Stefanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE,
Ignace DEREEPER en Gino DUMON), tegenover 7 ja-stemmen (Freddy DECLERCK, Marc
GILLIAERT, Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME
en Anthony DUMAREY);
besluit:
enig artikel : Het voorstel om de vzw Ouders van verongelukte kinderen het SAVE-charter te laten
toelichten in de gemeenteraad, wordt niet aanvaard.

7. VARIA
Na de 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 (zoals schriftelijk verwoord) en de verstrekte antwoorden. Eventuele uitweidingen en
aansluitende discussies worden niet weergegeven.
A. Vragen gesteld door raadslid Romina VANHOOREN (Open VLD), vooraf schriftelijk
medegedeeld via elektronisch bericht op maandag 19 oktober 2015 (geregistreerd op dinsdag 20
oktober 2015).
1. De eerste vraag betrof de evaluatie van het eerste Jongerencongres dat plaatsvond op 9
september 2015. Schepen van jeugd Peter VELLE deelt mee dat reclame werd gemaakt via
facebook en via de jeugdverenigingen, maar dat alle jongeren tussen 15 en 18 ook persoonlijk
werden aangeschreven. Er waren een 25-tal deelnemers. Er werd een lijst opgesteld van 100
dingen die je moet gedaan hebben voor je 21 bent. De resultaten zullen worden gebundeld per
thema en door de jeugdraad worden geëvalueerd. Om de logistieke of financiële impact van de
bucket list te kunnen inschatten is het dus nog wat te vroeg. Voor de volgende editie zou wel
geopteerd worden voor een combinatie met een andere (luchtige) activiteit. Raadslid
VANHOOREN stelt voor om een soort budget games te organiseren waarbij de jongeren zelf
zouden kunnen beslissen over de besteding van een (beperkt) budget. De schepen vindt dit geen
slecht idee.
2. Wat betreft de stopzetting van de Vlaamse compensatieregeling voor de gederfde opcentiemen
als gevolg van de belastingvrijstelling van het kadastraal inkomen op materieel en outillage deelt
schepen van financiën Myriam MAES dat de stad Oudenburg al sedert 2011 geen compensatie
meer ontvangt. De onmiddellijke impact op het budget is dus nihil.
3. Wat betreft de studie van het communicatiebureau RCA Group uit Hasselt over de digitale
voetafdruk van de Vlaamse steden en gemeenten wenst schepen van communicatie Peter VELLE
vooreerst te benadrukken dat de stad Oudenburg wel degelijk aandacht besteedt aan social
webcare (d.i. het actief reageren op sociale mediameldingen) en dus niet slechts 4 op 6 scoort,
maar 5 op 6, en het daarmee als kleine gemeente heel wat beter doet dan onze naburige
gemeenten. De implementatie van een responsive website (die zich aanpast aan het gebruik op
alle apparaten) is voorzien in het kader van de geplande opfrissing van de website, waarvoor op 4
november 2015 met de webdesigner wordt samengezeten. De schepen wil daarnaast het
facebookbereik opkrikken en werk maken van nog meer digitale nieuwsbrieven, en zou ook graag
WhatsApp integreren in de stedelijke communicatiemix.
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Wat de stand van zaken betreft van de interne digitalisering antwoordt schepen van automatisering
Ulrike VANHESSCHE dat er intern een documentenplatform op intranet werd ontwikkeld (voor het
beschikbaar stellen van documenten voor de gemeenteraadsleden) dat echter vrij traag werkt.
Tijdens het voorziene overlegmoment met de ontwerper van de stedelijke website zal gezocht
worden naar een mogelijke oplossing. Voorts zou nog dit jaar een notulenbeheersysteem worden
aangekocht. In het voorjaar van 2016 zou dan gestart worden met de installatie, opleiding en
voorbereiding. Vanaf het najaar 2016 zou het systeem in gebruik kunnen worden genomen voor de
behandeling van de collegedossiers, en vanaf 2017 ook van de gemeenteraadsdossiers. In
afwachting zouden deze laatstgenoemde dossiers via het digitale documentenplatform
geconsulteerd kunnen worden.
B. Vragen gesteld door raadslid Freddy DECLERCK (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op zondag 18 oktober 2015 (geregistreerd op maandag 19 oktober 2015).
1. Op de vragen over de leegstaande bouwvallige woning in de Zeeweg 12 antwoordt
burgemeester Ignace DEREEPER dat de stad reeds sedert mensenheugenis eigenaar is van de
grond, dat de verwerving van het gebouw vertraging heeft opgelopen omwille van een
nalatenschapskwestie en de onenigheid tussen de eigenaars, maar dat de woning ondertussen
onbewoond werd verklaard en binnenkort zal worden gesloopt.
2. Wat de Oudenburgse binnenjachthaven op Plassendale betreft schetst de burgemeester eerst
nog eens in het kort de voorgeschiedenis (vanaf het principieel akkoord in 2007 tot en met de
financiële haalbaarheidsstudie uit 2012). Momenteel ligt het project stil, enerzijds omwille van het
vertrek (interne promotie) van de projectverantwoordelijke binnen Waterwegen en Zeekanaal,
anderzijds wegens de uitgesproken voorkeur van de Vlaamse en de provinciale overheid voor de
site Verhelst (Vaartstraat) als locatie voor een jachthaven. Deze keuze is voor Oudenburg alleen
evenwel financieel niet haalbaar. De burgemeester verwacht niet dat er op korte termijn een
doorbraak komt.
3. Wat de nachttransporten via de Stationsstraat betreft deelt de burgemeester mee dat geen
bezwaar werd ingediend (in het kader van de vergunningsaanvraag van Biostoom Oostende nv).
Volgens de burgemeester zijn dergelijke transporten via de autosnelweg economisch zeker
verantwoord, maar inderdaad niet ideaal. Raadslid DECLERCK meent dat transport via de
binnenvaart in deze een degelijk alternatief is, en dat nachttransporten (net zoals in Oostende)
verboden (minstens beperkt) moeten worden. De burgemeester merkt op dat men niet mag
vergeten dat Oudenburg steeds de thuis- en uitvalsbasis is geweest van een paar grote transporten aanverwante firma’s.
4.Over de stand van zaken inzake het serrecomplex op Plassendale weet de burgmeester te
vertellen dat er recent nieuwe opportuniteiten (op het vlak van energieopwekking en
afvalverwerking) zijn opgedoken waarover momenteel wordt onderhandeld met het Limburgs
klimaatbedrijf Nuhma nv en het afvalverwerkend bedrijf Bionerga nv uit Maasmechelen. Evenwel
dient ook nog het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied
Oostende te worden bijgestuurd, om (onder meer) de bouw van een warmtekrachtkoppelingscentrale mogelijk te maken. Het gebied waar het complex ontwikkeld zou worden
is nu al grotendeels in handen van de WVI. Het serreproject zal volgens de burgemeester
ongetwijfeld bijdragen tot de lokale tewerkstelling en tot een meer duurzame oplossing inzake
afvalverwerking en hernieuwbare energie in de regio.
5. Op de vraag of er nood is aan een bijkomend rust- en verzorgingstehuis in Oudenburg (dat
gebouwd zal worden langs de Bloemenlaan) antwoordt OCMW-voorzitter Rita MEYNS bevestigend,
in die zin dat hierdoor de lokale wachtlijst zal krimpen. De eventuele hogere prijs voor een kamer in
een privé-instelling heeft volgens haar een dubbel onrechtstreeks effect: enerzijds zou dit
gemakkelijker een hogere prijs voor een kamer in Riethove kunnen verantwoorden, anderzijds zal
het OCMW wel moeten opdraaien voor residenten met betalingsproblemen.
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B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. De volgende zitting is gepland voor donderdag
26 november 2015.]
De secretaris

De voorzitter

