VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 22 november 2016
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VANDENBROUCKE
Marnik, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom,
DESMEDT-HUYGHE Martine en
ROMBAUT Herman, Raadsleden;
VANDENBROUCKE TINE, wnd. secretaris;
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 14
november 2016 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 u.
PUNT 1 : TWEEDE VOORSTEL DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE BIJDRAGEN
BRANDWEER VOOR DE JAARREKENINGEN 2013 EN 2014 – ADVIES
Gelet op art. 10 §4 3°van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
zoals gewijzigd door de wet van 14 januari 2013 inzake het adviesrecht van de
gemeenteraad in deze materie;
Gelet op ons besluit dd. 23 juni 2016 houdende het uitbrengen van een negatief advies op
het voorstel van de provinciegouverneur inzake de definitieve afrekening van de omslag
brandweerkosten voor de jaren 2013 en 2014;
Gelet op het aangetekend schrijven van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
dd. 11 oktober 2016, ontvangen op 13 oktober 2016, met als bijlage het nieuwe voorstel van
definitieve berekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2013 en
2014 voor de gemeente Alveringem, telkens verminderd met het voorschot dat
overeenkomstig de onderrichtingen van de minister van Binnenlandse Zaken reeds werd
geïnd of doorgestort voor het betreffende jaar;
Overwegende dat het gemeentelijk aandeel is bepaald als volgt:
-Rekening 2013: € 167.121,82 onder aftrek van het reeds betaald voorschot van €
111.503,99, blijft nog te betalen € 55.617,83;
-Rekening 2014: € 170.932,47 onder aftrek van het reeds betaald voorschot van €
112.888,50, blijft nog te betalen € 58.043,97;
Gelet op de hangende procedure bij de Raad van State met dossierkenmerk 23238/AD;
Gelet op het protest geformuleerd bij brief van 26 oktober 2015 van het College van
Burgemeester en Schepenen, waarbij geprotesteerd werd tegen de onwettige afname van
voorschotten inzake omslag brandweerkosten voor de dienstjaren 2013 en 2014;
Gelet op het tweede voorstel van definitieve afrekening voor de jaarrekeningen 2013 en
2014, zoals meegedeeld bij brief van 11 oktober 2016 van de provinciegouverneur, met
verzoek advies uit te brengen binnen een termijn van 60 dagen;
Het voorstel van definitieve afrekening is andermaal onwettig wegens schending van de
motiveringsplicht.

Elke beslissing met betrekking tot de definitieve afrekening van brandweerkosten valt
onbetwistbaar onder het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Het gaat om een bestuurshandeling
zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze wet.
De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe
de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag
liggen en dit op afdoende wijze. Aan deze voorwaarden is slechts voldaan wanneer de
motieven duidelijk, niet tegenstrijdig, feitelijk juist, pertinent, concreet, precies en volledig zijn.
De wet verplicht de overheid de motieven in de bestreden beslissing zelf aan te geven.
Aan deze motiveringsplicht is in het nieuwe voorstel van afrekening niet voldaan.
Er wordt nu wel een algemene toelichting gegeven over de gehanteerde
berekeningsmethode, maar de concrete berekening is in het voorstel niet terug te vinden.
Het gemeentebestuur kan de afrekening voor de jaren 2013 en 2014 dus niet controleren:
noch de cijfers die aan de basis liggen van de berekening, noch eventuele rekenfouten in de
verwerking van die cijfers.
Bovendien blijkt de berekening mede gebaseerd te zijn op een ministeriële omzendbrief van
4 maart 2013 die, gezien zijn reglementair karakter, in beginsel aan het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State had moeten worden onderworpen. De
miskenning van deze adviesplicht heeft de onwettigheid van de verordenende omzendbrief
tot gevolg.
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De gemeenteraad stelt vast dat het tweede voorstel van de provinciegouverneur
inzake de definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de
jaarrekeningen 2013 en 2014 onwettig is, en brengt negatief advies uit
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur.

PUNT 2 : HULPVERLENINGSZONE WESTHOEK. FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL
2015-2023/BIJDRAGE 2017/ONROERENDE GOEDEREN. GOEDKEURING.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2014 houdende goedkeuring van de
instap in de hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en van
de financiële verdeelsleutel;
Gelet op de bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd wordt in 2015 en
dat, na onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel zal
worden opgesteld waarin een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar wordt
voorzien van een actuele bijdragevoet naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet,
waarbij de actuele bijdragevoet eerst gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkosten, die niet
in de berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, hetgeen door
de overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de hulpverleningszone Westhoek
dient betaald te worden;
Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de
ambulance- en anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een
gecorrigeerde naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar;

Gelet op de beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom te
laten blijven van de gemeenten t.e.m. 2019;
Gelet op het voorstel van de financiële werkgroep, aangeduid door de zoneraad, inzake de
correcties op de budgetten 2015, die dienden als basis van de berekening van de initiële
verdeelsleutel;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 68;
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd
worden door de zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenteraden;
Overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad het akkoord m.b.t. de verdeelsleutel dient
te verlenen voor 1 november 2015 en dat anders de verdeelsleutel wordt opgelegd door de
provinciegouverneur volgens de criteria en gewicht ervan opgenomen in artikel 68 §3 van de
wet betreffende de civiele veiligheid;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Bij de berekening van de verdeelsleutel gebeurt er een opsplitsing tussen enerzijds
de ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de reactiesnelheid / gemeenten
zonder eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te betalen) en de
brandweerwerking (criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet betreffende de
civiele veiligheid).
Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits:
reactiesnelheid
2 minuten dag en nacht
2 minuten dag en 5 minuten nacht
5 minuten dag en nacht
2 minuten met alleen maar
vrijwilligers

forfait
350.000,00
150.000,00
50.000,00
175.000,00

Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bijdrage in
de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden:







60% residentiële bevolking
10% inkohiering personenbelasting
10% kadastraal inkomen
15% tweede verblijven
2,5% oppervlakte
2,5% risico’s

Art. 2. De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen:
GEMEENTEN
De Panne
Diksmuide
Heuvelland
Houthulst

Bijdrage ambulance
350.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00

Ieper
Koksijde
Nieuwpoort
Poperinge
Veurne
Wervik

50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman
Ziekenhuis)
350.000,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
175.000,00

De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 1 euro per inwoner te betalen op
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 01/01/2013:
GEMEENTEN
Alveringem
Koekelare
Kortemark
LangemarkPoelkapelle
Lo-Reninge
Mesen
Vleteren
Zonnebeke

Bijdrage ambulance
4.968,00
8.580,00
12.254,00
8.018,00
3.330,00
980,00
3.674,00
12.365,00

Art. 3. De uitdovende regeling van de brandwachtvergoeding, die in de gemeente
Nieuwpoort wordt betaald, wordt geregeld via de hulpverleningszone maar heeft geen
enkele impact op de berekening van de bijdragen van de overige gemeenten.
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand
aan 1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste
van de gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze
voor het behoud van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht
heeft op een erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen
ook de bedragen die de zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente.
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de
hulpverleningszone en worden verder geregeld via de gemeenten.
Art. 4. De overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde verdeelsleutel 2015
naar de definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel 1, verloopt
over een periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8ste wordt overbrugd.
Art. 5. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de niet-geïndexeerde forfaitaire
bijdragen voor de ambulancewerking en de gecorrigeerde procentuele bijdrage 2015
voor de niet-geïndexeerde brandweerwerking, die evolueert tot volgende definitieve
procentuele bijdrage in 2023:

FORFAITS
GEMEENTEN

ALVERINGEM
DE PANNE
DIKSMUIDE
HEUVELLAND
HOUTHULST
IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE
KORTEMARK
LANGEMARK
LO-RENINGE
MESEN
NIEUWPOORT
POPERINGE
VEURNE
VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

Bijdrage
ambulance
4.968,00
350.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
8.580,00
350.000,00
12.254,00
8.018,00
3.330,00
980,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
3.674,00
175.000,00
12.365,00
2.129.169,00

Brandwachtvergoeding,
jaarlijks te
berekenen

150.000,00

150.000,00

BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAANDE PERCENTAGES

start% 2015
1,23241%
3,43229%
11,22749%
4,71565%
3,68304%
11,34795%
2,31276%
15,54681%
4,58671%
1,82133%
2,08690%
0,81798%
9,22934%
10,01557%
8,33058%
1,42004%
5,22466%
2,96848%

2016
1,33790%
3,99179%
10,63243%
4,52241%
3,67388%
11,60064%
2,42127%
15,74774%
4,59543%
1,97683%
2,00754%
0,75605%
9,17865%
9,69792%
7,87281%
1,42208%
5,38636%
3,17829%

2017
1,44340%
4,55128%
10,03736%
4,32917%
3,66472%
11,85333%
2,52979%
15,94867%
4,60414%
2,13233%
1,92817%
0,69411%
9,12796%
9,38028%
7,41503%
1,42411%
5,54806%
3,38809%

2018
1,54889%
5,11077%
9,44230%
4,13593%
3,65557%
12,10602%
2,63831%
16,14959%
4,61286%
2,28783%
1,84881%
0,63217%
9,07727%
9,06263%
6,95726%
1,42614%
5,70977%
3,59790%

2019
1,65439%
5,67026%
8,84723%
3,94269%
3,64641%
12,35871%
2,74683%
16,35052%
4,62158%
2,44332%
1,76944%
0,57023%
9,02658%
8,74498%
6,49949%
1,42817%
5,87147%
3,80770%

2020
1,75988%
6,22976%
8,25216%
3,74945%
3,63726%
12,61140%
2,85534%
16,55145%
4,63030%
2,59882%
1,69007%
0,50829%
8,97589%
8,42734%
6,04171%
1,43021%
6,03317%
4,01750%

2021
1,86538%
6,78925%
7,65710%
3,55621%
3,62810%
12,86409%
2,96386%
16,75237%
4,63902%
2,75432%
1,61071%
0,44635%
8,92520%
8,10969%
5,58394%
1,43224%
6,19487%
4,22731%

2022
1,97087%
7,34874%
7,06203%
3,36297%
3,61894%
13,11678%
3,07238%
16,95330%
4,64774%
2,90982%
1,53134%
0,38441%
8,87452%
7,79204%
5,12617%
1,43427%
6,35657%
4,43711%

eind % 2023
2,07637%
7,90824%
6,46696%
3,16973%
3,60979%
13,36947%
3,18090%
17,15423%
4,65646%
3,06532%
1,45198%
0,32247%
8,82383%
7,47439%
4,66840%
1,43631%
6,51827%
4,64691%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

100,00000%

Art. 6. Voor de begroting 2017 wordt het totaal aan benodigde gemeentelijke tussenkomsten
geraamd op 8.950.234,65 euro (ambulancewerking + brandweerwerking +
brandwacht-vergoeding Nieuwpoort). Het totaal van alle bedragen samen wordt in het
gemeentelijke budget 2017 als werkingstoelage aan de hulpverleningszone voorzien:

gemeenten

bijdragen
ambulance

ALVERINGEM
4.968,00
DE PANNE
350.000,00
DIKSMUIDE
150.000,00
HEUVELLAND
50.000,00
HOUTHULST
50.000,00
IEPER
150.000,00
KOEKELARE
8.580,00
KOKSIJDE
350.000,00
KORTEMARK
12.254,00
LANGEMARK
8.018,00
LO-RENINGE
3.330,00
MESEN
980,00
NIEUWPOOR
350.000,00
T
POPERINGE
100.000,00
VEURNE
350.000,00
VLETEREN
3.674,00
WERVIK
175.000,00
ZONNEBEKE
12.365,00
TOTAAL
2.129.169,00

vergoeding
vrijwilliger
s NIE

bijdragen
brandweer
2017 - %
1,44340%
4,55128%
10,03736%
4,32917%
3,66472%
11,85333%
2,52979%
15,94867%
4,60414%
2,13233%
1,92817%
0,69411%

150.000,00

9,12796%

150.000,00

9,38028%
7,41503%
1,42411%
5,54806%
3,38809%
100,00000%

bijdragen
brandweer
2017 - bedrag

TOTAAL

96.290,16
303.618,88
669.598,88
288.801,77
244.475,88
790.743,43
168.763,95
1.063.946,25
307.145,20
142.249,13
128.629,49
46.304,53

101.258,16
653.618,88
819.598,88
338.801,77
294.475,88
940.743,43
177.343,95
1.413.946,25
319.399,20
150.267,13
131.959,49
47.284,53

608.932,20
625.764,64
494.661,52
95.003,31
370.114,72
226.021,71
6.671.065,65

1.108.932,20
725.764,64
844.661,52
98.677,31
545.114,72
238.386,71
8.950.234,65

Art. 7. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende modaliteiten, die integraal
deel uitmaken van het akkoord over de financiële verdeelsleutel:
1. De hulpverleningszone Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale
efficiëntie na.
2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2018, voor
zover ze voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens
de organisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van
de betrokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2018 worden
gereorganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking
garanderen in het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten.
3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke
brandweerposten gaan over naar de hulpverleningszone Westhoek. Deze
worden op kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan
de organisatie van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid,
beoordeeld worden door de zoneraad, samen met de impact ervan op het
ambulanceforfait van de post.

4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van
de hulpverleningszone Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend
voor de financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de
investeringen gebeurt in de hulpverleningszone Westhoek bij voorkeur d.m.v.
overboekingen van overschotten op het exploitatiebudget of d.m.v. leningen.
Indien nodig kan een investeringstoelage van de gemeenten worden gevraagd, a
rato van de procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste
boekjaar.
5. De hulpverleningszone Westhoek streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand.
6. De hulpverleningszone Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te
voeren in een vorm van samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones
om het kostenplaatje van de hulpverleningszone Westhoek te drukken en zo
efficiënt mogelijk te werken. Aan de Gouverneur wordt gevraagd dergelijke
samenwerking te stimuleren en te coördineren.
7. De hulpverleningszone Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren.
Gelet op de enorme financiële impact van de budgetten van de
hulpverleningszone Westhoek op de gemeenten schaart iedere gemeente zich
achter het algemeen principe van stringent budgetteren in de
hulpverleningszone. Dit betekent dat elke kredietaanvraag jaarlijks dient grondig
gemotiveerd te worden aan de zoneraad om o.a. een aanwasbudgettering te
vermijden.
Art. 8. De hulpverleningszone Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van
alle roerende goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget
van de hulpverleningszone Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie
van de politiehervorming het materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door
iedere gemeente.
Het rollend materieel ging over volgens volgende principes:
- tussen de burgemeester en de hulpverleningszone Westhoek kan altijd een
overeenkomst gesloten worden die afwijkt van de principes van behoud in de post
van herkomst van onderstaande goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe
voertuigen)
- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname
zoals blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de
overdrachtinventaris naar de hulpverleningszone Westhoek.
Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de
leningen niet overgedragen worden):
- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur
zijn gefinancierd
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de
organen van de hulpverleningszone Westhoek in het kader van een
herverdelingsplan van middelen.

Art. 9. Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven
van de gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter
beschikking worden gesteld van de hulpverleningszone. Als eigenaar van de kazerne
blijft de gemeente instaan voor de verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v.
slijtage van de gebouwen. Enkel het energieverbruik, water, internet, telefonie en
schoonmaak zijn ten laste van de hulpverleningszone.
Art. 10.Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de heer Geert
Depotter, secretaris ad hoc van de hulpverleningszone Westhoek en de heer
Provinciegouverneur.
PUNT 3 : GOEDKEURING BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT GEMEENTELIJK
ONDERWIJS.
Bevoegdheid
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Juridische grondslag
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;1
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;2
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3, 33°/1 en 15;3
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 56;4
Verzoek
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de beginselverklaring
neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk
net;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Considerans
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG
vzw heeft zich hierbij aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden
aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs
zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als
bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de
wettelijke basis meegeeft.
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in
een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch
project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij
de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder
de lokale projecten een plek vinden;

Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om
het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk
hiermee in overeenstemming te brengen;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in
de bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

PUNT 4 : VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEMEENTE IN DE VERVOERSREGIORAAD VOOR DE PILOOTREGIO BASISBEREIKBAARHEID WESTHOEK.
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de conceptnota ‘'Met
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat
optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag'’ op 18 december 2015;
Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie
van de proefprojecten basisbereikbaarheid;
Overwegende dat de Minister van Mobiliteit drie pilootregio’s heeft geselecteerd voor het
uittesten van basisbereikbaarheid: de regio rond Aalst, Mechelen en Westhoek-Oostende;
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van 15 april 2016 om in te gaan op dit
aanbod van de Vlaamse overheid om als pilootregio op te treden voor basisbereikbaarheid;
Overwegende dat het statuut van pilootregio garandeert dat er voorlopig geen verdere
besparingen zullen worden doorgevoerd in het openbaar vervoersaanbod;
Overwegende dat de pilootregio Westhoek opgevolgd zal worden door een
‘Vervoersregioraad’ (VVRR) bestaande uit de 18 gemeenten die deel uitmaken van het
Westhoekoverleg, de vertegenwoordiging van het Vlaams beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken, van Ruimte Vlaanderen, het provinciebestuur, de NMBS en Infrabel.;
Gelet op de eerste bijeenkomst van de Vervoersregioraad op 16 september 2016 op
uitnodiging van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), waarbij een
ontwerp van huishoudelijk reglement werd besproken en waarbij de mogelijkheid tot
oprichting van een werkgroep werd voorgesteld ter ondersteuning van de Vervoersregioraad;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Gerard Liefooghe, burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente
Alveringem
in
de
Vervoersregioraad
voor
de
pilootregio
‘basisbereikbaarheid’ Westhoek.
Art. 2. Johan Albrecht, schepen wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente Alveringem in de Werkgroep van de Vervoersregioraad voor de
pilootregio ‘basisbereikbaarheid’ Westhoek.

Art. 3. Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan Westhoekoverleg en aan de
betrokken vertegenwoordigers.
PUNT 5 : VOORLOPIGE AANVAARDING ONTWERP GEMEENTELIJK RUP LOKAAL
BEDRIJVENTERREIN HOSTEDE – UITBREIDING.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2016 waarbij de WVI werd
aangesteld als ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) lokaal bedrijventerrein Hostede – uitbreiding;
Gelet op het voorgelegde ontwerp gemeentelijk RUP lokaal bedrijventerrein Hostede uitbreiding, bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan, toelichtingsnota
en stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie van de
provincieraad van West-Vlaanderen op 8 oktober 2015;
Overwegende dat er een behoefte is aan gemeentelijke bedrijventerreinen op de gemeente;
Overwegende dat volgens het richtinggevend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan bijkomende bedrijventerreinen dienen aan te sluiten op het bestaand lokaal
bedrijventerrein en dit in zuidelijke richting;
Overwegende dat de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein opgenomen werd in de
bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
Gelet op het advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst
Veiligheidsrapportering van 16 juni 2016;
Gelet op het advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van 21 juni 2016;
Gelet op het advies van de provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning van 23
juni 2016;
Gelet op het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 23 juni 2016
Gelet op het advies van het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Beleidscoördinatie
en Omgeving van 28 juni 2016;
Gelet op het advies van Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen van 28 juni 2016;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van 28 juni 2016;
Gelet op het advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van 29 juni 2016;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering gehouden op 30 juni 2016;
Overwegende dat het voorontwerpplan aangepast werd aan de opmerkingen zoals
geformuleerd in de plenaire vergadering en aan de schriftelijke adviezen van voormelde
instanties;
Gelet op het besluit van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst
Milieueffectrapportagebeheer waarbij ontheffing gegeven wordt van de plan-MER plicht;

Gelet op de bepalingen van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikel
2.2.13 en artikel 2.2.14;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 op het administratief toezicht van de gemeenten;
Gelet op de wet van 9 juli 1991 houdende uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Het ontwerp gemeentelijk RUP lokaal bedrijventerrein Hostede – uitbreiding,
bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan, toelichtingsnota en
stedenbouwkundige voorschriften, zoals opgemaakt door de intercommunale WVI
wordt voorlopig aanvaard.
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van
het openbaar onderzoek.
PUNT 6 : GEMEENTELIJK REGLEMENT OP HET PLAATSEN VAN TERRASSEN AANPASSING.
Gelet op het huidig gemeentelijk reglement op het plaatsen van terrassen;
Gelet op het voorstel tot aanpassing op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Artikel 8 van het gemeentelijk reglement op het plaatsen van terrassen aan te passen
als volgt:
Boven een terras kan alleen gebruik gemaakt worden van parasols, een zonnetent,
zonnescherm of zonnedoek als beschutting tegen de weersomstandigheden. Er mag
behalve de zonnetent, het zonnescherm of het zonnedoek geen andere
dakbedekking gebruikt worden, behoudens bij het verkrijgen van een
stedenbouwkundige vergunning.
Art. 2. Artikel 11 van het gemeentelijk reglement op het plaatsen van terrassen aan te
passen als volgt:
Als bevloering wordt de bevloering van het openbaar domein, zoals door de
terreinbeheerder ter beschikking gesteld, ongewijzigd gebruikt of kunnen alleen
houten wegneembare vloeren toegestaan worden. De aangebrachte vloer moet
openingen hebben, voorzien van roosters van maximum 1 cm², ter verluchting van de
ruimte onder het terras, behoudens bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning.
Art. 3. Artikel 30 van het gemeentelijk reglement op het plaatsen van terrassen aan te
passen als volgt:
De terrasvergunning wordt aangegaan voor maximum één jaar, met de mogelijkheid
van opzegging door de vergunningaanvrager of door het College van Burgemeester
en Schepenen, dat hiertoe een gemotiveerde beslissing neemt, behoudens bij het
afsluiten van een erfpachtovereenkomst of een domeinconcessieovereenkomst.

PUNT 7 : ERFDIENSTBAARHEDEN VOOR
INFRASTRUCTUUR – GOEDKEURING AKTES

DE

REGENWEERAFVOER

–

Gelet dat de gemeente Alveringem wenst om de reeds aanwezige Regenweerafvoer –
infrastructuur in de ondergrond van percelen grond gelegen te Alveringem (Vijfde Afdeling
– Voorheen Leisele), te verbreden, zoals aangeduid op het opmetingsplan met referenties
11.5.1, 11.5.2 en 11.5.3 opgemaakt op 28 november 2013 door Jochen Ghyssels voor
Grontmij te Brugge;
Gelet op de door de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, bij mailbericht van 19
oktober 2016 thans voorgelegde negen akten van vestiging van erfdienstbaarheid met
Dossiernummers 02109-001, 02109-003, 02109-004, 02109-007, 02109-008, 02109-009,
02109-010, 02109-011 en 02109-012 waarin de eigenaars verklaren onder de aangeduide
voorwaarden in de akten vermeld, een erfdienstbaarheid te verlenen;
Overwegende dat deze erfdienstbaarheid van RWA Infrastructuur wordt toegestaan en
aanvaard voor en mits de vergoeding opgenomen in voormelde akten;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 156 en 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT: unaniem
Art.1. De Raad keurt de voormelde negen akten vestiging van erfdienstbaarheid, met
Dossiernummers 02109-001, 02109-003, 02109-004, 02109-007, 02109-008, 02109009, 02109-010, 02109-011 en 02109-012, zoals opgemaakt door de Vlaamse
Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, goed.
Art. 2. De Raad gaat akkoord met bovenomschreven vestiging van erfdienstbaarheden
zoals aangeduid op de opmetingsplannen met referentie 11.5.1, 11.5.2 en 11.5.3,
opgemaakt op 28 november 2013 door Jochen Ghyssels voor Grontmij Brugge.
Art. 3. De vestiging van erfdienstbaarheid geschiedt voor algemeen nut, met name RWAinfrastructuur CENTRUM LEISELE ALVO4RM.
Art. 4. Alle kosten van deze akten zijn voor rekening van de gemeente.
Art. 5. Aan de heer Alain Maricou, adjunct van de Directeur, aangewezen als Vlaamse
commissaris bij de afdeling vastgoedtransacties, zal gevraagd worden de
overeenkomstige akten te verlijden.
Art.6. De bevoegde hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve
inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van
de aktes.
Art. 7. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering van
dit besluit belast.
Art. 8. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de Vlaamse
Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties, en bij de bundel worden gevoegd.

PUNT 8 : VERLENGING VANAF 1 JANUARI 2017 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019
VAN HET GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP WERKEN
AAN
NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN.
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de
werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te
herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie
van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact
hebben op het openbaar domein;
Gelet op onze eerdere besluiten in deze materie, recentst op 24 oktober 2013 houdende het
vaststellen van een retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein dat een einde neemt op 31 december 2016;
Overwegende dat het, ingevolge het schrijven van Eandis te Melle dd. 18 oktober 2016,
wenselijk is dit retributiereglement opnieuw vast te stellen voor de periode vanaf 1 januari
2017 tot en met 31 december 2019;
Overwegende dat het typereglement ongewijzigd is, behalve de duur 2017-2019 in artikel 1
en de aanpassing van de retributies in artikelen 2 en 3;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,

- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17
euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van
hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Dit reglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet
afgekondigd en bekendgemaakt.

PUNT 9 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING FIGGA OP 9 DECEMBER 2016
–
VASTSTELLING
VAN
HET
MANDAAT
VAN
DE
GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER.
Gelet op het feit dat de gemeente
samenwerkingsverband FIGGA;

aangesloten

is

bij

het

intergemeentelijk

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18
oktober 2016 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering
van FIGGA van 9 december 2016;
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering
belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van FIGGA van 9 december
2016 volgende agendapunten bevat :
1.
Strategie voor het boekjaar 2017
2.
Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3.
Statutaire benoemingen en mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene
vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 28 september 2016 de strategie voor
het boekjaar 2017 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 28 september 2016 de begroting
heeft opgesteld;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
BESLUIT: unaniem
Art. 1 . Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, hecht de raad
goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering, zijnde :
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Art. 2. De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die (zal) (zullen) deelnemen aan de zitting
van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 9 december 2016 op te
dragen (zijn) (hun) stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 9 december 2016, waarvoor
een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan FIGGA, p/a
INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2 te 1000 Brussel.
AANDUIDING
VAN
EEN
GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER
EN
PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
FIGGA OP 9 DECEMBER 2016.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij FIGGA cvba;
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten
hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging
bijj gemeenteraadsbesluit dienen aan e wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van FIGGA van 18 oktober 2016 met uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van 9 december 2016, met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda :
1.Strategie voor het boekjaar 2017
2.Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3.Statutaire benoemingen en mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen :
 als vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Mevr. Gerda BUTAYE-BUTAYE
: Nihil
: Mr. Bart COPPEIN
: Nihil

 als plaatsvervanger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Nihil
: Mr. Herman ROMBAUT
: Mr. Marc WACKENIER
: Nihil

GAAT BIJGEVOLG OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in deze vereniging, volgens de procedure zoals
bepaald in art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Bart Coppein, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden;

1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mevr. Gerda Butaye-Butaye 9 stemmen
en Mr. Bart Coppein 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Mr. Herman Rombaut 9 stemmen en Mr.
Marc Wackenier 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
BESLUIT :
Art. 1 Mevr. Gerda BUTAYE-BUTAYE, geboren te Roeselare op 10.01.1960, wonende te
8691 Alveringem, Krombekestraat 80, aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente en Mr. Herman ROMBAUT, geboren te Kolwezi op 22.07.1955, wonende
te 8691 Alveringem, IJzerstraat 12/B000, aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van FIGGA op 9 december 2016.
Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de
intercommunale Figga, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel.

PUNT 10 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IVVO OP 20
DECEMBER
2016 OM 19U – VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het feit dat de gemeente voor de afvalverwerking aangesloten is bij de IVVO;
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten
hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigers dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 25 oktober 2016 van de IVVO met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering op dinsdag 20 december 2016 om 19 u in het stadhuis
te Poperinge, Grote Markt 1 (raadzaal), met alle bijhorende stukken en met volgende
agenda :
1. Goedkeuring beleidsplan 2017
2. Goedkeuring budget 2017
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat tot goedkeuring
van de diverse op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de
IVVO van 20 december 2016 voorkomende agendapunten te weten:
1. Goedkeuring beleidsplan 2017
2. Goedkeuring budget 2017
Art. 2. De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn/haar
plaatsvervanger wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van IVVO van 20
december 2016, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.

Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de IVVO.
AANDUIDING
VAN
EEN
GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER
EN
PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IVVO
OP 20 DECEMBER 2016.
Gelet op het feit dat de gemeente voor de afvalverwerking aangesloten is bij de IVVO;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 25
oktober 2016 met alle bijhorende stukken en agenda om deel te nemen aan de zitting van
de buitengewone algemene vergadering van IVVO op dinsdag 20 december 2016 om 19 u in
het stadhuis te Poperinge, Grote Markt 1 (raadzaal);
Gelet op het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013,
houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1 e en 3e
alinea;
Overwegende dat hierin bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers
op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij raadsbesluit dienen
aan te wijzen uit haar leden en dat art. 44 3e alinea thans bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet tevens op de omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de
intercommunales dd. 11 januari 2002 betreffende deze materie;
Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen :
 als vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Nihil
: Mr. Dirk VERMEULEN
: Mr. Jean-Pierre MOUTON
: Nihil

 als plaatsvervanger :
- namens de fractie Gemeentebelangen : Mevr. Gerda HEUGHEBAERTGHEERAERT
- namens de fractie CD&V
: Nihil
- namens de fractie PRO
: Mr. Marnik VANDENBROUCKE
- namens de fractie N-VA
: Nihil
Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen
van een eerste en tweede vertegenwoordiger in deze vereniging, volgens de procedure zoals
bepaald in art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.

Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau
samengesteld uit de Voorzitter en de heer Bart Coppein, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mr. Dirk Vermeulen 9 stemmen en Mr.
Jean-Pierre Mouton 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Mevr. Gerda Heughebaert-Gheeraert 9
stemmen en Mr. Marnik Vandenbroucke 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen
stemmen.
BESLUIT :
Art. 1. Mr. Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690
Alveringem, Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 20 december
2016.
Art. 2. Mevr. Gerda HEUGHEBAERT-GHEERAERT, geboren te Poperinge op 28 september
1965, wonende te 8691 Alveringem, Grensstraat 18, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone
algemene vergadering van de IVVO op 20 december 2016.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan IVVO.

PUNT 11 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI OP 22
DECEMBER
2016
–
VASTSTELLING
MANDAAT
GEMEENTELIJKE
VERTEGENWOORDIGER.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 20 oktober 2016 van de WVI houdende uitnodiging
tot de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2016 om 18.30 u in het OC
De Leege Platse, Geluwestraat 12 te 8980 Beselare (Zonnebeke), en houdende het verzoek
tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering
voorkomende punten inzake :
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016
2. Begroting 2017
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els Kindt
(Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde) en de
heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
5. Mededelingen
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem

Art. 1. De Raad verklaart zich akkoord met de dagorde van de buitengewone algemene
vergadering van de WVI op 22 december 2016 met voorkomende agendapunten :
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2016
2. Begroting 2017
3. Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités: mevrouw Els
Kindt (Lichtervelde) en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
4. Benoeming van 2 bestuurders aandelen A: mevrouw Els Kindt (Lichtervelde)
en de heer Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)
5. Mededelingen
Art. 2. De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit
en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene
vergadering van de WVI van 22 december 2016 om 18.30 u, waarvoor een beslissing
moet genomen worden, goed te keuren.
Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de
WVI.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de WVI.
AANDUIDING VAN 1 GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN 1 PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI OP 22
DECEMBER 2016.
Overwegende dat de gemeente voor diverse doeleinden aangesloten is bij de West-Vlaamse
intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand
(WVI) cvba;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 20 oktober 2016 van de WVI te Brugge houdende
uitnodiging tot haar buitengewone algemene vergadering op 22 december 2016 om 18.30 u
in het OC De Leege Platse, Geluwestraat 12 te 8980 Beselare (Zonnebeke);
Gelet op het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013,
houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1 e en 3e
alinea;
Overwegende dat hierin bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers
op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij raadbesluit dienen aan
te wijzen uit haar leden en dat art. 44 3e alinea thans bepaald dat enkel de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet tevens op de omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de
intercommunales dd. 8 maart 2002 betreffende deze materie;
Gelet op de bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering alsook de ingenomen standpunten ter zake;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze post voorgedragen :
❒ als vertegenwoordiger :

- namens de fractie Gemeentebelangen : Mevr. Martine DESMEDT-HUYGHE
- namens de fractie CD&V
: Nihil
- namens de fractie PRO
: Mr. Philip AMELOOT
- namens de fractie N-VA
: Nihil
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Nihil
: Mr. Dirk VERMEULEN
: Mr. Bart COPPEIN
: Nihil

Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in deze vereniging, volgens de procedure zoals
bepaald in art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Bart Coppein, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mevr. Martine Desmedt-Huyghe 9
stemmen en Mr. Philip Ameloot 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen
stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Mr. Dirk Vermeulen 9
stemmen en Mr. Bart Coppein 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
BESLUIT :
Art. 1. Mevr. Martine DESMEDT-HUYGHE, geboren te Diksmuide op 11.07.1954, wonende
te 8691 Alveringem, Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 22 december
2016 om 18.30 u.
Art. 2. Mr. Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 02.07.1970, wonende te 8690
Alveringem, Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 22 december
2016 om 18.30 u.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan de WVI.
BESLOTEN ZITTING
PUNT
12
:
VAST
AANSTELLEN
VAN
GEMEENTESECRETARIS NA DE PROEFTIJD.

EEN

VOLTIJDS

STATUTAIR

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere
wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 23 december 2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Alveringem en latere
wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 24 september 2015 houdende aanstellen van de voltijds
statutaire gemeentesecretaris, Wouter Accou, op proef;
Overwegende dat de duur van de proeftijd conform de geldende rechtspositieregeling werd
vastgelegd op 12 maanden;
Overwegende dat deze proeftijd liep van 1 november 2015 tot 1 november 2016;
Overwegende dat artikel 51§3 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat ten laatste
twee weken voor het einde van de proeftijd een eindevaluatie plaatsvindt van de proeftijd
door het evaluatiecomité;
Gelet op de beslissing van het evaluatiecomité van 10.10.2016 waarbij de
gemeentesecretaris Wouter Accou een gunstig evaluatieresultaat verkrijgt voor de proeftijd;
Overwegende dat betrokkene aldus zijn proeftijd met goed gevolg heeft volbracht en in
aanmerking kan komen voor een aanstelling in vast statutair verband in de functie van
gemeentesecretaris;
Overwegende dat artikel 51§4 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de
gemeentesecretaris op proef na de afloop van de proeftijd zijn hoedanigheid van op proef
aangesteld personeelslid behoudt, tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling;

GAAT BIJGEVOLG OVER tot de geheime stemming met het oog op het vast aanstellen
van een voltijds statutair gemeentesecretaris, volgens de procedure zoals bepaald in art. 33
1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement;
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de Heer Bart Coppein, jongste raadslid;
Er zijn 15 stemgerechtigden;
Wouter ACCOU bekomt 15 ja stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige en geen neen
stemmen;
BESLUIT:
Art. 1. De raad neemt kennis van de beslissing van het evaluatiecomité waarbij de heer
Wouter Accou een gunstig evaluatieresultaat verkreeg voor de proeftijd.
Art. 2. De heer Wouter ACCOU, geboren te Kortrijk op 5 februari 1974, wonende Ieperstraat
88 te 8930 Menen, wordt vast aangesteld als voltijds statutair gemeentesecretaris
met ingang van 1 november 2016.
Art. 3. Betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Art. 4. Dit besluit wordt ook ter kennis gebracht van de heer provinciegouverneur, door
middel van de lijst bedoeld in art. 251§1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

