ZITTING GEMEENTERAAD van 22 maart 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter Gemeenteraad
Karolien Damman, Burgemeester
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Schepenen
Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc
Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt,
Gemeenteraadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 22 februari 2021.
Relevante documenten



Verslag van de gemeenteraad dd. 22 februari 2021.
Audio-opname van de gemeenteraad dd. 22 februari 2021 op de website.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Enig artikel: Het notulenverslag van de gemeenteraad van 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.
2. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn met live stream voor het publiek en de pers.
Aanleiding, feiten en context


In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de
federale maatregelen inzake COVID19 heeft de burgemeester bij politieverordening
besloten dat de gemeenteraad en OCMW-raad via videoconferentie en live stream zal
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worden georganiseerd zodat de pers en het publiek beide raden kunnen bijwonen. De
gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing te bekrachtigen.
Relevante documenten


Beslissing van de burgemeester dd. 3 maart 2021 inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad met
live stream voor het publiek en de pers.

Juridisch kader




Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.
Het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 3 maart 2021
betreffende de goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van
de gemeenteraad en OCMW-raad met live stream voor het publiek en de pers.
3. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de goedkeuring van een
tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het bijzonder comité voor
de sociale dienst.
Aanleiding, feiten en context


In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de
federale maatregelen inzake COVID19 heeft de burgemeester bij politieverordening
besloten dat de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst via
videoconferentie worden georganiseerd. De gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing
te bekrachtigen.

Relevante documenten


Beslissing van de burgemeester dd. 3 maart 2021 inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van het bijzonder comité voor de sociale
dienst in maart.

Juridisch kader




Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.
Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
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Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark Pollentier)
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 3 maart 2021
betreffende de goedkeuring van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
4. Jaarrekening 2020 - goedkeuring door de gemeenteraad voor haar gedeelte
Aanleiding, feiten en context






Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn
gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen,
schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp
van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft
Ook voor de vaststelling van de jaarrekening is, overeenkomstig artikel 249 §3 DLB,
dezelfde procedure van toepassing als van het meerjarenplan: “De gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de
raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.”

Relevante documenten


Jaarrekening 2020.

Juridisch kader






Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
MB van 26/06/2018 - toelating tot toepassing BBC vanaf boekjaar 2019 voor de gemeente
en het OCMW van Kortemark.
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Financiële implicaties
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Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 voor haar gedeelte goed. Deze rekening
wordt digitaal gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het agentschap binnenlands
bestuur waarbij de gouverneur de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente over het
dienstjaar 2019 goedkeurt en van de rapportering van de financieel directeur overeenkomstig
artikel 177 van het decreet lokaal bestuur. (cfr. bijlage bij de jaarrekening 2020).
5. Jaarrekening 2020 - goedkeuring door de gemeenteraad van het deel van het
beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn
Aanleiding, feiten en context






Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn
gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen,
schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp
van de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.
De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft.
Ook voor de vaststelling van de jaarrekening is, overeenkomstig artikel 249 §3 DLB,
dezelfde procedure van toepassing als van het meerjarenplan: “De gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de
raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad
het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.”

Relevante documenten


Jaarrekening 2020.

Juridisch kader




Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
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MB van 26/06/2018 - toelating tot toepassing BBC vanaf boekjaar 2019 voor de gemeente
en het OCMW van Kortemark.
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Financiële implicaties

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
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De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 van het deel van het beleidsrapport zoals
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
6. Goedkeuring bijkomende lijst toelagen 2021: onderhoudstoelage voetbalclubs
Aanleiding, feiten en context









Jaarlijks wordt de lijst van de toelagen voorgelegd aan de raad.
Jaarlijks wordt er 37.987,5 euro incl. BTW besteed aan het totaal onderhoud van de
voetbalvelden. Dit budget zou verschuiven naar toelagen. Deze maximale
onderhoudstoelage wordt na verantwoording aan de hand van de onderhoudsfactuur,
uitbetaald aan de voetbalclubs, waarbij ze zelf zullen instaan voor het onderhoud van de
voetbalvelden. Dit laat toe om vlotter afspraken te maken over het hoe en wanneer het
onderhoud kan uitgevoerd worden. De clubs kunnen zelf bespreken op welke pleinen welk
soort onderhoud ze willen.
De berekening van de maximale toelage per club werd berekend aan de hand van het
aantal voetbalterreinen en de oppervlakte die moet onderhouden worden, in overleg met de
3 clubs:
WS Zarren: 10.640,68 euro
NSVD Handzame: 12.199,75 euro
SVD Kortemark: 15.147,06 euro

Juridisch kader





Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat in werking treedt vanaf 01/01/2019.
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.

Financiële implicaties
 Het betreft hier een verschuiving van budget van werkingsmiddelen sport naar toelagen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad beslist deze bijkomende lijst van toelagen voor 2021 goed te keuren;
namelijk 37.987,5 euro voor de onderhoudstoelage voor de voetbalclubs voor het onderhoud van
de voetbalvelden;
Artikel 2: Dit betreft het maximale bedrag, afhankelijk van het indienen van bewijsstukken in de
vorm van onderhoudsfacturen;
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Artikel 3: Deze toelage wordt verdeeld naargelang het aantal beschikbare velden en de
oppervlakte die moet onderhouden worden. De maximale toelage per club werd overlegd met de
clubs en wordt als volgt vastgelegd:
 WS Zarren: 10.640,68 euro
 NSVD Handzame: 12.199,75 euro
 SVD Kortemark: 15.147,06 euro
7. Rechtsgeschillen – Goedkeuring dading tussen de partijen mevrouw Demeester,
Torhoutstraat 5 te Kortemark en het gemeentebestuur te Kortemark.
Aanleiding, feiten en context








In zitting van de gemeenteraad van 17 november 2008 werd een stukje grond achteraan de
tuin van mevrouw Demeester aangekocht om een verbinding te maken tussen CC De Beuk
en de Brouwerijsite. Als bijzondere voorwaarden werd opgenomen dat op de vrijgekomen
nieuwe achterste perceelsgrens van de verkopende partij op kosten van de gemeente een
nieuwe tuinmuur zal worden opgericht.
In zitting van het schepencollege van 25 november 2008 werd een overeenkomst
afgesloten met Johan en Rita Demeester inzake de tuinmuren palend aan de brouwerijsite.
De overeenkomst voorzag in het verlagen van de tuinmuren, in ruil zou het
gemeentebestuur oa. een inrijpoort voorzien tussen de punten 40 en 41 van de lijn RS
getekend op plan 1/4 en 2/4 van de als bijlage 1 aangehechte collegebeslissing.
Bij het ontwerp van het inbreidingsproject werd door de ontwerpers geen rekening
gehouden met deze overeenkomst, er kan in het huidige concept bovendien niet aan deze
voorwaarde voldaan worden.
De dading houdt in dat de oorspronkelijke overeenkomst van 25 november 2008 niet wordt
uitgevoerd maar vervangen wordt door een nieuwe overeenkomst die integraal werd
toegevoegd aan deze beslissing. De belangrijkste punten van deze dading zijn:
o Het voorzien van een inrit met poort in de tuinmuur grenzend aan de Torhoutstraat.
o In de afscheidingsmuur tussen de Beuk en Torhoutstraat 5 wordt een tweede inrit
met poort gecreëerd.
o Er wordt een nieuwe tuinmuur geplaatst op de nieuwe perceelsgrens achteraan
Torhoutstraat 5.
o In overleg met mevrouw Demeester werd van het aangekochte stuk grond een plan
opgemaakt waarop de bomen die mogen gerooid worden werden aangeduid..

Relevante documenten




aankoopovereenkomst stukje grond
dading reeds getekend door mevrouw Demeester
plan van te rooien bomen

Juridisch kader


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Financiële implicaties


Voor het uitvoeren van de dading zullen uitgaven nodig zijn op basis van toegevoegde
offertes voor het plaatsen van twee tuinpoorten, het rooien van bomen en plaatsen van een
nieuwe tuinmuur als afscheiding tussen het privaat en openbaar domein.

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Tim
Deweerdt), 1 onthouding (Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de overeenkomst van dading tussen de partijen mevrouw
Demeester en het gemeentebestuur Kortemark, goed te keuren zoals gezien in bijlage bij dit
besluit om er onlosmakelijk één geheel mee te vormen.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
verdere uitvoering van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing samen met een mede ondertekend exemplaar van de
dadingsovereenkomst wordt overgemaakt aan betrokken partij vernoemd in de dading. De
gemeenteraad machtigt de burgemeester en algemeen directeur om de dading te ondertekenen.
8. Aankoop straatveegmachine | Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze
Aanleiding, feiten en context




In het kader van de opdracht “Aankoop straatveegmachine” werd een bestek met nr.
2021003 opgesteld door de Technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 108.438,02 € excl. btw of 131.210,00 €
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Relevante documenten


Het bestek met nr. 2021003 voor de opdracht “Aankoop straatveegmachine”.

Juridisch kader





De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 € niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële implicaties


De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 0680-00/230000/BESTUUR/CBS/0/IP-74 (ACT-1025).

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Tim
Deweerdt), 1 onthouding (Veerle Vanslembrouck)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist dat het bestek met nr. 2021003 en de raming voor de opdracht
“Aankoop straatveegmachine”, opgesteld door de Technische dienst, worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt 108.438,02 € excl. btw of 131.210,00 € incl. 21% btw.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
9. Goedkeuring verrekening 17: Onderzoek naar verdacht asbesthoudend puin onder
parking voetbalterreinen Handzame: Herstel wegenis, voetpaden en gelijkgrondse
bermen fase 2 - 2013-2019.
Aanleiding, feiten en context


Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 september 2017
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Herstel wegenis, voetpaden en
gelijkgrondse bermen fase 2 - 2013-2019” aan Raf De Vriese Wegenbouw NV, Oude
Heirweg 17 te 8851 Koolskamp tegen het nagerekende offertebedrag van 976.354,73 €
excl. btw of 1.181.389,22 € incl. 21% btw.



De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2017016.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 april 2018
goedkeuring aan verrekening 1: Torhoutstraat voor een bedrag in meer van 6.094,30 €
excl. btw of 7.374,10 € incl. 21% btw.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 20 juni 2018
goedkeuring aan verrekening 2: Wijzigen van toplaag in de Koekelarestraat van AP-T naar
SMA voor een bedrag in meer van 8.561,28 € excl. btw of 10.359,15 € incl. 21% btw.
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Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 september 2018
goedkeuring aan verrekening 3: Stabiliseren van de grondzate Koekelarestraat voor een
bedrag in meer van 31.160,00 € excl. btw of 37.703,60 € incl. 21% btw en de
termijnsverlenging van 7 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 september 2018
goedkeuring aan verrekening 4: Heraanleg van bestaande uitwijkstroken langs de
Amersveldestraat thv. voetbalveld nr. 162 voor een bedrag in meer van 10.749,00 € excl.
btw of 13.006,29 € incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 6 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 september 2018
goedkeuring aan verrekening 5: Heraanleg asfaltverharding 10de Linieregimentstraat voor
een bedrag in meer van 12.965,00 € excl. btw of 15.687,65 € incl. 21% btw en de
termijnsverlenging van 3 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 augustus 2018
goedkeuring aan verrekening 6: Laad- en loszone apotheek Stationsplein voor een bedrag
in meer van 4.500,00 € excl. btw of 5.445,00 € incl. 21% btw en de termijnsverlenging van
5 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22 augustus 2018
goedkeuring aan verrekening 7: Opbraak voetpad en heraanleg parking thv. Kruispunt
10de Linie Regimentstraat voor een bedrag in meer van 2.563,80 € excl. btw of 3.102,20 €
incl. 21% btw en de termijnsverlenging van 3 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 september 2018
goedkeuring aan verrekening 8: Aanpassen verkeersdrempel Kronevoordestraat voor een
bedrag in meer van 8.296,00 € excl. btw of 10.038,16 € incl. 21% btw en de
termijnsverlenging van 10 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 september 2018
goedkeuring aan verrekening 9: Uitbreiding asfaltwerken Torhoutstraat - Processiestraat
voor een bedrag in meer van 10.669,00 € excl. btw of 12.909,49 € incl. 21% btw en de
termijnsverlenging van 2 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 september 2018
goedkeuring aan verrekening 10: Vernieuwen asfaltverharding toplaag zone
fietssuggestiestrook voor een bedrag in meer van 5.396,50 € excl. btw of 6.529,77 € incl.
21% btw en de termijnsverlenging van 6 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 september 2018
goedkeuring aan verrekening 11: Barisdamstraat - herstel van bijkomende delen voor een
bedrag in meer van 16.637,75 € excl. btw of 20.131,68 € incl. 21% btw en de
termijnsverlenging van 2 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 september 2018
goedkeuring aan verrekening 12: Heraanleg zijstraatje Torhoutstraat aan bakkerij
Kimpe voor een bedrag in meer van 21.828,75 € excl. btw of 26.412,79 € incl. 21% btw en
de termijnsverlenging van 8 werkdagen.



Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 mei 2019
goedkeuring aan verrekening 14: Vernieuwen deel van wegdek Steenstraat thv 77 en 79
voor een bedrag in meer van 1.679,00 € excl. btw of 2.031,59 € incl. 21% btw.
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Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14 juni 2019
goedkeuring aan verrekening 15: Klerkenstraat voor een bedrag in meer van 13.521,50 €
excl. btw of 16.361,02 € incl. 21% btw.



De gemeenteraad verleende in zitting van 8 mei 2020 goedkeuring aan verrekening 13:
Aanleg parking voetbalterreinen Handzame voor een bedrag in meer van 70.267,22 € excl.
btw of 85.023,34 € incl. 21% btw.



De gemeenteraad verleende in zitting van 16 november 2020 goedkeuring aan verrekening
16: dringende herstellingswerken diverse straten voor een bedrag in meer van 72.245,05 €
excl. btw of 87.416,51 € incl. 21% btw.



Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen:
Bij milieuhygiënisch onderzoek werden in de onderlagen van de fundering fracties van
asbest gevonden. Er werden 5 sleuven gemaakt in deellocatie I, in 3 van de 5 gemaakte
gaten/sleuven werd een overschrijding van de norm van 100mg asbest / kg DS vastgesteld.
De asbestfracties bevinden zich in de laag steenpuin onder de laag steenslag.
Er wordt voorgesteld om een onderzoek te voeren over het volledige terrein. Dit kan ons
helpen om deellocaties af te bakenen die dienen gesaneerd te worden en deellocaties waar
geen sanering nodig is.

Bijwerken

+

€ 16.038,87

Totaal excl. btw

=

€ 16.038,87

Btw

+

€ 3.368,16

TOTAAL
=
€ 19.407,03

Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het
bestelbedrag met 32,11%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu
1.289.850,54 € excl. btw of 1.560.719,17 € incl. 21% btw bedraagt.
Relevante documenten


Verrekeningsvoorstel 17.

Juridisch kader


De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24 en artikel 26, §1, 2°, a.



De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.



Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 38/1 (Aanvullende
Werken/Leveringen/Diensten).



Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële implicaties
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget, op budgetcode 020000/224007/IE-16 (ACT-229).
Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost, Mark
Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad beslist dat goedkeuring wordt verleend aan verrekening 17:
Onderzoek naar verdacht asbesthoudend puin onder parking voetbalterreinen Handzame van de
opdracht “Herstel wegenis, voetpaden en gelijkgrondse bermen fase 2 - 2013-2019” voor het totaal
bedrag in meer van 16.038,87 € excl. btw of 19.407,03 € incl. 21% btw.
10. Goedkeuring voor het uitvoeren van de werken “Ondergronds brengen van het
laagspannings- en kabelnet en vernieuwen van de openbare verlichting” in de
Torhoutstraat n.a.v. de riolerings- en wegeniswerken met aanleg van een vrijliggend
fietspad.
Aanleiding, feiten en context








In de Torhoutstraat zijn riolerings- en wegeniswerken met aanleg van een vrijliggend
fietspad gepland.
De Torhoutstraat heeft nog een bovengronds elektriciteitsnet.
Er werd een offerte 00200884022 opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te 8820 Torhout
voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en kabelnet voor een bedrag van
31.535,98€ incl. btw en een offerte 0020084023 voor het plaatsen van nieuwe openbare
verlichting binnen de werkzone in de Torhoutstraat voor een bedrag van 45.0485,96 € incl.
btw.
Dit project komt, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur van de betrokken
distributienetbeheerder, in aanmerking om vereffend te worden via het overschot van uw
aandeel trekkingsrechten.
Deze offerte vervangt de offerte 20082440 dd. 15.07.2020 voor het ondergronds brengen
van het laagspannings- en kabeldistributienet die werd goedgekeurd in het schepencollege
van 21/08/2020 en offertes 0020071257 dd 15/12/2016 en 0020073832 dd 07/09/2017 voor
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het plaatsen van nieuwe openbare verlichting goedgekeurd in het schepencollege van
13.11.2017.
Relevante documenten


offertes 0020084022 en 0020084023 en plannen opgemaakt door Fluvius, Noordlaan 9 te
8820 Torhout.

Juridisch kader


De wet van 17 juni 2016 wet inzake overheidsopdrachten artikel 30, In house opdracht.

Financiële implicaties


De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget, op budgetcode 020000/224007/BESTUUR/CBS/0/IP-75 (ACT-1004).

Met 22 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Luc Vandermeersch, Jelle
Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Laurens Vandewalle, Stijn
De Neve, Dries Uyttenhove, Iris Plaisier, Rita Tyvaert, Steven Provoost, Veerle Vanslembrouck,
Tim Deweerdt), 1 onthouding (Mark Pollentier)
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de offertes 0020084022 en 0020084023 opgemaakt door
Fluvius, Noordlaan 9 te 8820 Torhout voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en
kabelnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting binnen de werkzone in de Torhoutstraat
goed te keuren voor een totaalbedrag van 76.621.94 € incl. btw.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist om het project te vereffenen via het overschot van het aandeel
trekkingsrechten.
11. Bebouwde kom gehucht Den Huilaert - aanvullend verkeersreglement.
Aanleiding, feiten en context


Het college heeft in de zitting van 15 januari 2021 beslist om een bebouwde kom in te
voeren op het gehucht Den Huilaert.

Relevante documenten


Collegebeslissing dd. 15 januari 2021 houdende het invoeren van een bebouwde kom op
het gehucht Den Huilaert.

Juridisch kader



De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
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Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1:
In het gebied Den Huilaert begrensd door:
 Amersveldestraat, ter hoogte van huisnummer 51B;
 Galgestraat, ter hoogte van huisnummer 2E;
 Amersveldestraat, ter hoogte van huisnummer 121B;
 Zandstraat, ter hoogte van huisnummer 1A;
 Jan Mioenstraat, ter hoogte van huisnummer 43;
geldt:
 de bebouwde kom wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom wordt aangeduid;
 ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden F1b;
 verkeersborden F3b.
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor
de Verkeersveiligheid.
12. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: cultuurraad.
Relevante documenten


Verslag van de cultuurraad dd. 19 januari 2021.

Besluit:
Er wordt mededeling gegeven van het verslag van de cultuurraad dd. 19 januari 2021.
Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de Gemeenteraad:
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Algemeen Directeur,

Voorzitter Gemeenteraad,

Sara De Meyer

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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