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Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter
Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen
Karolien Avonture, OCMW-voorzitter
Philip Ameloot, Gerda Butaye-Butaye, Marnik Vandenbroucke, JeanPierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda HeughebaertGheeraert, Bart Coppein, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman
Rombaut, gemeenteraadsleden
Wouter Accou, gemeentesecretaris
Marc Wackenier, gemeenteraadslid

OPENBAAR
ORGANISATIE
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
1. Jaarvergadering van de IWVA op 24 mei 2017 - vaststelling mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven dd. 20 maart 2017 van de IWVA houdende uitnodiging tot de
jaarvergadering van 24 mei 2017 om 18.30 u in het Stadhuis van Nieuwpoort, Marktplein 7,
en houdende het verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde
van deze vergadering voorkomende punten inzake:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2016
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Benoeming bestuurder
De toelichtingen door de burgemeester-voorzitter bij de punten van de dagorde van deze
jaarvergadering.
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

De Raad verleent de gemeentelijk vertegenwoordigers een mandaat tot goedkeuring van de
diverse op de dagorde van de jaarvergadering van de IWVA op 24 mei 2017 voorkomende
agendapunten, zijnde:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris-revisor
3. Goedkeuring van jaarrekening en sociale balans 2016
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
5. Benoeming bestuurder
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de jaarvergadering van de IWVA van 24
mei 2017, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
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 IWVA.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IWVA.
2. Jaarvergadering van de IWVA op 24 mei 2017 - Aanduiding 2 gemeentelijk
vertegenwoordigers
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de watervoorziening aangesloten is bij de IWVA.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 maart 2017 om deel te
nemen aan de zitting van de jaarvergadering van IWVA van 24 mei 2017 om 18.30 u in het
Stadhuis van Nieuwpoort, Marktplein 7.
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 posten voorgedragen :
❒ als eerste vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Mevr. Gerda Heughebaert-Gheeraert
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Mr. Bart Coppein
- namens de fractie N-VA: Nihil
❒ als tweede vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Mr. Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Mr. Marnik Vandenbroucke
- namens de fractie N-VA: Nihil
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 14 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van eerste vertegenwoordiger bekomt Mevr. Gerda HeughebaertGheeraert 9 stemmen en Mr. Bart Coppein 5 stemmen.
2) voor de verkiezing van tweede vertegenwoordiger bekomt Mr. Dirk Vermeulen 9 stemmen
en Mr. Marnik Vandenbroucke 5 stemmen.
Regelgeving
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 1e en 3e alinea, waarin
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.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales dd.
11 januari 2002 betreffende deze materie.
Artikel 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Besluit
Gerda HEUGHEBAERT-GHEERAERT, geboren te Poperinge op 28 september 1965,
wonende te 8691 Alveringem, Grensstraat 18, wordt aangeduid als eerste
vertegenwoordiger van de gemeente op de jaarvergadering van de IWVA op 24 mei 2017.
Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestrat 69, wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger van de gemeente op de
jaarvergadering van de IWVA op 24 mei 2017.
Het stemmenaantal, waarover het gemeentebestuur van Alveringem binnen de
jaarvergadering van de IWVA beschikt, wordt verdeeld over het aantal effectief op de
jaarvergadering van 24 mei 2017 aanwezige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.
Afschrift van dit besluit bezorgen aan de IWVA.
3. Algemene vergadering van de WVI op 18 mei 2017 - Vaststelling mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven van 17 maart 2017 van de WVI houdende uitnodiging tot de
algemene vergadering van donderdag 18 mei 2017 om 18.30 u in het jeugd- en
ontmoetingscentrum, Bollewerpstraat 3, 8770 Ingelmunster 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 buitengewone algemene vergadering dd. 22 december
2016
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2016
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw
Christine Beke (aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
8. Mededelingen
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De Raad verklaart zich akkoord met de diverse op de dagorde van de algemene vergadering
van de WVI op 18 mei 2017 om 18.30 u voorkomende agendapunten, te weten navolgende
punten:
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 22 december
2016
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de commissaris
4. Jaarrekeningen 2016
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
6. Benoeming van de heer Alexander De Vos (Brugge) (aandelen A) en mevrouw
Christine Beke (aandelen B) als leden in het regionaal comité Oostende-Brugge
7. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
8. Mededelingen
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 algemene vergadering van de WVI van
18 mei 2017 om 18.30 u, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
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
Afschrift van dit besluit bezorgen aan de WVI.
4. Algemene vergadering van de WVI op 18 mei 2017 - Aanduiding 1 gemeentelijke
vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor diverse doeleinden aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale
voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand (WVI) cvba.
Het aangetekend schrijven dd. 17 maart 2017 van de WVI te Brugge houdende uitnodiging
tot haar algemene vergadering op 18 mei 2017 om 18.30 u.

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: Mr. Tom Sap
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Mr. Jean-Pierre Mouton
- namens de fractie N-VA: 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 14 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mevr. Martine Desmedt-Huyghe 9
stemmen en Mr. Philip Ameloot 5 stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Mr. Tom Sap 9
stemmen en Mr. Jean-Pierre Mouton 5 stemmen.

Regelgeving
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 1e en 3e alinea. Hierin
wordt bepaald 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.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales dd. 8
maart 2002 betreffende deze materie.
Artikelen 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Besluit
Martine DESMEDT-HUYGHE, geboren te Diksmuide op 11 juli 1954, wonende te 8691
Alveringem, Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op
de algemene vergadering van de WVI op 18 mei 2017 om 18.30 u.
Tom SAP, geboren te Veurne op 15 november 1978, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 65, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente op
de algemene vergadering van de WVI op 18 mei 2017 om 18.30 u.

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de WVI.
5. Subsidiedossier Woonwinkel West
Voorwerp en motivering
Er is een tijdelijke subsidieregeling van kracht tot en met 31 december 2019.
De nieuwe subsidieregeling vervangt de regeling van het besluit van de Vlaamse Regering
van 21 september 2007 over de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid. Het nieuw besluit bevat een aantal overgangsbepalingen.
Voor de periode na 2019 zal de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid afgestemd worden op de nieuwe gemeentelijke
legislatuur en het subsidiekader voor de periode 2020-2025 zal opgenomen worden in een
BVR Lokaal Woonbeleid, dat in de loop van 2018 in werking treedt.
De huidige projectperiode van WoonWinkel West met de 6 participerende gemeenten
Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne loopt nog tot en met
31 december 2017.
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 4 oktober 2016 goedkeuring om in 2018
en 2019 verder te participeren in WoonWinkel West.
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 6 maart 2017 principiële goedkeuring
aan het ontwerpdossier.
Op 17 maart 2017 was er een verkennend gesprek met Wonen-Vlaanderen over het
ontwerpsubsidiedossier. Katrien Matte nam verslag van het gesprek. Wonen-Vlaanderen
antwoordde op 12 april 2017 op dit verslag.
Het dagelijks bestuur van WoonWinkel West gaf een positief advies op 12 april 2017 over de
definitieve subsidieaanvraag en aan de vernieuwde aanvullende overeenkomst
“Intergemeentelijke Samenwerking Wonen” van de gemeente Alveringem, stad Diksmuide,
gemeente Houthulst, gemeente Kortemark , stad Lo-Reninge en stad Veurne.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 april 2017 het definitief
subsidiedossier 2018-2019 met bijhorend budget voor de voortzetting van het
intergemeentelijk project “WoonWinkel West” voor de gemeenten Alveringem, Diksmuide,
Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne, principieel goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 april 2017 ook de vernieuwde
aanvullende overeenkomst “Intergemeentelijke Samenwerking Wonen” van de gemeente
Alveringem, stad Diksmuide, gemeente Houthulst, gemeente Kortemark , stad Lo-Reninge
en stad Veurne, principieel goed.
Regelgeving
Het subsidiebesluit van 8 juli 2016 voor intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het definitief subsidiedossier 2018-2019 met bijhorend budget voor de voortzetting van het
intergemeentelijk project “WoonWinkel West” voor de gemeenten Alveringem, Diksmuide,
Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne, goed te keuren.

De vernieuwde aanvullende overeenkomst “Intergemeentelijke Samenwerking Wonen” van
de gemeente Alveringem, stad Diksmuide, gemeente Houthulst, gemeente Kortemark , stad
Lo-Reninge en stad Veurne, goed te keuren.
Een uittreksel van deze beslissing te bezorgen aan Katrien Matte, Beleidscoördinator
WoonWinkel West.
EREDIENSTEN
6. Comptabiliteit kerkfabrieken - dienstjaarrekening 2016
Voorwerp en motivering
Het centraal kerkbestuur diende op 27 maart 2017 de dienstjaarrekeningen 2016 met
bijhorende stukken goedgekeurd in de zittingen van:
•

de kerkraad van Sint.-Audomarus te Alveringem dd. 08.02.2017

•

de kerkraad van Sint-Audomarus te Beveren IJzer dd. 06.02.2017

•

de kerkraad van Sint-Petrus te Gijverinkhove dd. 03.01.2017

•

de kerkraad van Sint-Martinus te Leisele dd. 31.01.2017

•

de kerkraad van Sint-Lambertus te Hoogstade dd. 19.01.2017

•

de kerkraad van Sint-Jan-Onthoofding te Stavele dd. 16.02.2017

•

de kerkraad en Sint-Mildreda te Izenberge dd. 07.02.2017 en de interne
kredietaanpassing 2016 dd. 12.12.2016

om voor te leggen voor advies aan de gemeenteraad.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikels 54 tot 56.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. inzonderheid de artikels
23 1e lid.
De omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Het gemeenteraadsbesluit van 24.10.2013 over de goedkeuring meerjarenplan 2014-2019
van de kerkfabrieken Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus Beveren aan de Ijzer,
Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Lambertus Hoogstade, Sint-Mildreda Izenberge, SintMartinus Leisele, Sint-Jan Onthoofding Stavele en Sint-Martinus Roesbrugge en latere
wijzigingen.
De wet van 29.07.1991
bestuurshandelingen.

houdende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

de

Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Tussenkomsten
Marnik Vandenbroucke: Bijdragen gemeente dalen niet? Exploitatiekosten van de
kerkfabrieken blijven verantwoord.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

De Raad verleent gunstig advies aan de dienstjaarrekeningen 2016 met de bijhorende
bewijsstukken van de kerkfabrieken Sint-Audomarus te Alveringem; Sint-Audomarus te
Beveren aan de IJzer; Sint-Petrus te Gijverinkhove; Sint-Martinus te Leisele; Sint-Lambertus
te Hoogstade, Sint-Jan-Onthoofding te Stavele; Sint-Mildreda Izenberge, die telkens sluit
met een batig saldo.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de betrokken kerkbesturen, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst overgemaakt.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
7. Groenonderhoud AZ Hostede - Hoogstade
Voorwerp en motivering
De overeenkomst tussen WVI en de bedrijven op de AZ Hostede voor het groenonderhoud
loopt af op 05.05.2017. Het gemeentebestuur wil zelf in het onderhoud voorzien aan
dezelfde voorwaarden als het WVI.
De groenbeheervergoeding bedraagt € 0,41 per aangekochte vierkante meter. De bijdrage
wordt jaarlijks betaald en is gekoppeld aan de basisindex 117,20.
Regelgeving
Parkmanagement afspraken, hoofdstuk IV. Uit de verkoopvoorwaarden bedrijventerrein
Hostede te Alveringem.
Tussenkomsten
Danielle Godderis-T'Jonck: Goedkoper is positief? Lukt dat voor onze groendienst? Externe
ondernemer zal aangeduid worden.
Danielle Godderis-T'Jonck: Maatwerkbedrijven de kans geven? Eerst reguliere markt met
machinewerk.
Marnik Vandenbroucke: Wie deed het onderhoud nu? Dewulf uit Boezinge.
Philippe Ameloot: Prijsbepaling? In regie.
Met 11 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda Heughebaert-Gheeraert,
Bart Coppein, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 3 onthoudingen
(Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton)
Besluit
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed onder dezelfde voorwaarden als het WVI. De
bedrijven ontvangen een uittreksel van dit besluit.
8. Goedkeuring kerkenbeleidsplan Alveringem
Voorwerp en motivering
Op 24 juni 2011 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘een toekomst voor de
Vlaamse parochiekerk’ van Vlaams minister Geert Bourgeois goed. De lokale actoren
worden gevraagd om in samenspraak met de bisschoppelijke overheid een strategische
langetermijnvisie uit te werken over de toekomst van de parochiekerken, een zogenaamd
‘parochiekerkenplan’.

Dit parochiekerkenplan werd opgemaakt door de WVI in overleg tussen de gemeente
Alveringem, het centraal kerkbestuur van Alveringem en alle kerkfabrieken die eronder
ressorteren en werd goedgekeurd door de bisschop van Brugge op 24 mei 2013.
Het parochiekerkenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 november 2013.
Het decreet van 15 juli 2016 voert een aantal aanpassingen door aan de
onroerenderfgoedregelgeving. Een eerste aanpassing betreft het formuleren van een
definitie van het begrip kerkenbeleidsplan. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle
kerkenbeleidsplannen aan deze nieuwe definitie voldoen.
Voor gemeenten die een restauratiedossier voor een kerk indienden bij het agentschap vóór
1 januari 2015 betekent de decreetwijziging dat ze een goedgekeurd kerkenbeleidsplan
dienen te kunnen voorleggen dat voldoet aan de nieuwe definitie, en dit vóór de deadline van
1 oktober 2017. Indien de deadline niet wordt gehaald, wordt het dossier geschrapt van de
subsidielijst. Alveringem heeft een restauratiedossier lopende voor de Sint-Martinuskerk te
Leisele.
Gemeente Alveringem heeft een aangepast kerkenbeleidsplan opgemaakt, in samenwerking
met het centraal kerkbestuur en de verschillende kerkbesturen. De visie, geformuleerd in het
kerkenbeleidsplan, loopt gelijk met deze uit het parochiekerkenplan. De gemeente en de
kerkbesturen wensen het huidige gebruik van alle kerken voor de eredienst maximaal te
behouden en het occasioneel gebruik voor niet-liturgische activiteiten te bestendigen.
Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen
het centraal kerkbestuur en gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of er
wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien er wijzigingen moeten aangebracht worden, worden
deze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan, na goedkeuring door de
bisschop van Brugge en door de gemeenteraad.
Het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) gaf positief advies over het
kerkenbeleidsplan op 20 maart 2017 en bevestigde dit schriftelijk op 4 april 2017.
Het college van burgemeester en schepenen keurde dit kerkenbeleidsplan goed op 20 maart
2017.
De bisschop van Brugge keurde het kerkenbeleidsplan van Alveringem goed op 31 maart
2017.
Regelgeving
Het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen), meer bepaald artikels 2, 42 en
43.
Conceptnota ‘een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van Vlaams minister Geert
Bourgeois van 24 juni 2011.
De pastorale brief 'Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies' van Bisschop De
Kesel van kerstmis 2011.
Het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en latere wijzigingen).
Het decreet van 12 juli 2013 over de toekenning van subsidies voor gebouwen van de
eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele
dienstverlening en crematoria.
De beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2013 over de toekomstvisie voor de
parochiekerken op het gemeentelijk grondgebied.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 over de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en latere wijzigingen).
Het decreet van 15 juli 2016 over de wijziging van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het
agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen.
Tussenkomsten
Bart Coppein bedankt de kerkfabrieken en het personeel van de gemeente voor het
geleverde werk. Enkele bedenkingen: Visie, valt wat licht uit? Risico op geen continuïteit
door de pastoors gegarandeerd? Trend is parochiale eenheden waarom hier niet? Toekomst
pastoors/roepingen? Daling gelovigen?
Antwoord: Dringendheid van het plan vraagt een snel besluit. Vandaar dit plan dat stabiel de
bestaande visie volgt. We passen het in de toekomst aan aan de omstandigheden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan van Alveringem goed.

Wouter Accou
gemeentesecretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

