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1. Voorlegging Jaarrekening 2016 OCMW Alveringem
Voorwerp en motivering
De jaarrekening van het dienstjaar 2016 van het OCMW bestuur van Alveringem, bestaat uit
een beleidsnota, een financiële nota en de toelichtingen, opgemaakt door de gewestelijke
ontvanger Bernard Pottie, en ons voorgelegd na vaststelling door de OCMW raad in zitting
van 26 april 2017.
De toelichting bij de voorgelegde stukken door de OCMW-voorzitter – schepen.
Regelgeving
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis en heeft geen opmerkingen bij de voorgelegde jaarrekening
van het dienstjaar 2016 van het OCMW bestuur van Alveringem.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het plaatselijk OCMW bestuur worden
toegestuurd en aan de Provinciegouverneur.
FINANCIËN

2. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 - bijdrage
2017 - onroerende goederen - Goedkeuring
Voorwerp en motivering
De dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone worden vastgelegd door de
zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken
gemeenteraden.
Het besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 houdende de vaststelling van de begroting
2017 en de bijhorende gemeentelijke dotaties.
De beslissing van de gemeenteraad van De Panne, in zitting van 27 december 2016, om de
gemeentelijke dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek niet goed te keuren.
Het besluit van de gouverneur van 27 januari 2017 houdende de niet-goedkeuring van het
besluit van de zoneraad van 27 oktober 2016 mbt de vaststelling van de begroting 2017.
De vraag van de gouverneur in het begeleidend schrijven bij zijn besluit om het overleg mbt
de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Westhoek op korte termijn herop te
starten, met het oog op een concensus hieromtrent.
De goedkeuring van de dotatie 2017 aan de hulpverleningszone Westhoek door de
gemeenteraad van De Panne op 3 april 2017.
Het akkoord mbt de dotaties 2017 in de zoneraad van hulpverleningszone Westhoek op 26
april 2017.
Iedere gemeenteraad de dotatie individueel dient goed te keuren, waarna de begroting en de
verdeelsleutel 2017 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan de
zoneraad van 28 juni 2017.
De gouverneur dan pas de begroting 2017 kan goedkeuren en er vervolgens niet langer met
voorlopige kredieten hoeft te worden gewerkt.
Regelgeving
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.
In voormeld besluit wordt bepaald 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.
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.
De beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom te laten
blijven van de gemeenten t.e.m. 2019.
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.
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, in het bijzonder artikel 68.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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

forfait

2 minuten dag en nacht

350.000,00

2 minuten dag en 5 minuten nacht 150.000,00
5 minuten dag en nacht

50.000,00

2 minuten met alleen maar
vrijwilligers

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

De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen:
GEMEENTEN

Bijdrage ambulance

De Panne

350.000,00

Diksmuide

150.000,00

Heuvelland

50.000,00

Houthulst

50.000,00

Ieper

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

Koksijde

350.000,00

Nieuwpoort

350.000,00

Poperinge

100.000,00

Veurne

350.000,00

Wervik

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

Bijdrage ambulance

Alveringem

4.968,00

Koekelare

8.580,00

Kortemark

12.254,00

Langemark-Poelkapelle

8.018,00

Lo-Reninge

3.330,00

Mesen

980,00

Vleteren

3.674,00

Zonnebeke

12.365,00

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.
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.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen voor
de ambulancewerking en de gecorrigeerde procentuele bijdrage 2015 voor de nietgeïndexeerde brandweerwerking, die evolueert tot volgende definitieve procentuele bijdrage
in 2023:
FORFAITS
GEMEENTEN

BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERS

Brandwacht
vergoeding,
Bijdrage jaarlijks te
ambulance berekenen start% 2015

2016

2017

2018

2019

ALVERINGEM 4.968,00

1,23241%

1,33790%

1,44340%

1,54889%

1,65439%

1

DE PANNE

350.000,00

3,43229%

3,99179%

4,55128%

5,11077%

5,67026%

6

DIKSMUIDE

150.000,00

11,22749% 10,63243% 10,03736%

9,44230%

8,84723%

8

HEUVELLAND 50.000,00

4,71565%

4,52241%

4,32917%

4,13593%

3,94269%

3

HOUTHULST 50.000,00

3,68304%

3,67388%

3,66472%

3,65557%

3,64641%

3

IEPER

150.000,00

11,34795% 11,60064% 11,85333% 12,10602% 12,35871% 12

KOEKELARE 8.580,00
KOKSIJDE

2,31276%

350.000,00

2,42127%

2,52979%

2,63831%

2,74683%

2

15,54681% 15,74774% 15,94867% 16,14959% 16,35052% 16

KORTEMARK 12.254,00

4,58671%

4,59543%

4,60414%

4,61286%

4,62158%

4

LANGEMARK 8.018,00

1,82133%

1,97683%

2,13233%

2,28783%

2,44332%

2

LO-RENINGE 3.330,00

2,08690%

2,00754%

1,92817%

1,84881%

1,76944%

1

MESEN

0,81798%

0,75605%

0,69411%

0,63217%

0,57023%

0

9,22934%

9,17865%

9,12796%

9,07727%

9,02658%

8

10,01557%

9,69792%

9,38028%

9,06263%

8,74498%

8

980,00

NIEUWPOORT350.000,00 150.000,00
POPERINGE 100.000,00
VEURNE

350.000,00

8,33058%

7,87281%

7,41503%

6,95726%

6,49949%

6

VLETEREN

3.674,00

1,42004%

1,42208%

1,42411%

1,42614%

1,42817%

1

WERVIK

175.000,00

5,22466%

5,38636%

5,54806%

5,70977%

5,87147%

6

2,96848%

3,17829%

3,38809%

3,59790%

3,80770%

4

ZONNEBEKE 12.365,00
TOTAAL

2.129.169,00150.000,00 100,00000%100,00000%100,00000%100,00000%100,00000%100

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

gemeenten

bijdragen
ambulance

vergoeding
vrijwilligers
NIE

bijdragen
brandweer
2017 - %

bijdragen
brandweer
2017 - bedrag

TOTAAL

ALVERINGEM

4.968,00

1,44340%

96.290,16

101.258,16

DE PANNE

350.000,00

4,55128%

303.618,88

653.618,88

DIKSMUIDE

150.000,00

10,03736%

669.598,88

819.598,88

HEUVELLAND

50.000,00

4,32917%

288.801,77

338.801,77

HOUTHULST

50.000,00

3,66472%

244.475,88

294.475,88

150.000,00

11,85333%

790.743,43

940.743,43

8.580,00

2,52979%

168.763,95

177.343,95

350.000,00

15,94867%

1.063.946,25

1.413.946,25

KORTEMARK

12.254,00

4,60414%

307.145,20

319.399,20

LANGEMARK

8.018,00

2,13233%

142.249,13

150.267,13

LO-RENINGE

3.330,00

1,92817%

128.629,49

131.959,49

980,00

0,69411%

46.304,53

47.284,53

9,12796%

608.932,20

1.108.932,20

IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE

MESEN
NIEUWPOORT

350.000,00

POPERINGE

100.000,00

9,38028%

625.764,64

725.764,64

VEURNE

350.000,00

7,41503%

494.661,52

844.661,52

3.674,00

1,42411%

95.003,31

98.677,31

175.000,00

5,54806%

370.114,72

545.114,72

12.365,00

3,38809%

226.021,71

238.386,71

100,00000%

6.671.065,65

8.950.234,65

VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

2.129.169,00

150.000,00

150.000,00

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.
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.
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.
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan mevrouw Fien Van den
Bogaert, secretaris van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegouverneur.

3. Jaarrekening 2016 gemeentebestuur - vaststelling
Voorwerp en motivering
De jaarrekening is voorgesteld op het MAT van 08.05.2017. Het MAT nam kennis.
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis op 08.05.2017.
De jaarrekening voor het dienstjaar 2016, opgemaakt door de gewestelijke ontvanger Katrien
Debaecke te Alveringem, waarvan aan ieder raadslid, overeenkomstig art. 174 §2 van het
gemeentedecreet, één exemplaar met bijlagen werd overgemaakt, minstens veertien dagen
voor de vergadering.
Het verslag van het managementteam dd. 8 mei 2017 waarbij de jaarrekening, met bijlagen,
gunstig wordt geadviseerd.
De toelichtingen bij deze documenten verstrekt door de burgemeester – voorzitter, schepen
van financiën.
Regelgeving
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - Hoofdstuk VI.
Art. 174§1 waarbij 148 §3 van het gemeentedecreet van toepassing wordt betreffende de
wijze van stemmen.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Art. 148, 177 en 253 §1 11° van het gemeentedecreet.
Met 9 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap, Martine DesmedtHuyghe, Herman Rombaut), 5 onthoudingen (Marc Wackenier, Marnik Vandenbroucke,
Jean-Pierre Mouton, Danielle Godderis-T'Jonck, Bart Coppein)
Besluit
De jaarrekening over het dienstjaar 2016, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota,
de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting wordt aangenomen en
goedgekeurd.
De jaarrekening 2016 zal voor goedkeuring aan de gouverneur worden overgemaakt.
4. Opdracht voor het onderhoud van de stookplaatsen van gemeente en OCMW Aanstellen OCMW als opdrachtencentrale
Voorwerp en motivering
Deze opdracht behelst het onderhoud van de stookplaatsen van gemeente en OCMW. Het
OCMW treedt op als aanbestedende overheid.
Het bestek werd opgesteld door Steve Lansens. De uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 60.000 (incl. BTW) voor drie jaar.
De nodige kredieten zijn voorzien op het meerjarenplan 2014-2019 onder het gelijkblijvend
beleid.
Regelgeving
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 52, 12°.

De Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de Koninklijke besluiten van 15 juli 2011
en 14 januari 2013.
De wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering, informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Tussenkomsten
Stookoliekosten Clep? @ Steve
Gemiddelde leeftijd stookolieinstallaties?
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De opdracht voor het onderhoud van de stookplaatsen van gemeente en OCMW zal worden
gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het OCMW wordt
aangeduid als opdrachtencentrale.
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht voor het onderhoud van
de stookplaatsen van gemeente en OCMW goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 60.000 (incl. BTW) voor drie jaar.
PERSONEEL
5. Eedaflegging financieel beheerder - Steve Lansens
Voorwerp en motivering
Steve Lansens is aangesteld door de gemeenteraad als financieel beheerder. Hij treedt in
dienst op 01.07.2017. Steve Lansens moet de eed afleggen in handen van de burgemeester.
Steve Lansens wordt ook de financieel beheerder van het OCMW volgens de
beheersovereenkomst afgesloten tussen OCMW en gemeente. Wouter Accou,
gemeentesecretaris, zal volgens de beheersovereekomst secretaris worden van het OCMW
vanaf 01.07.2017.
Regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 29.12.2016 over de aanstelling van Steve Lansens.
Besluit van de gemeenteraad van 23.03.2017 over de beheersovereenkomst tussen
gemeente en OCMW.
Besluit van de OCMW raad van 28.03.2017 over de beheersovereemkomst tussen
gemeente en OCMW.
Artikel artikel 76 en 77 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Artikel 75 van het OCMW decreet van 19 december 2008.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Steve Lansens legt de eed af als financieel beheerder. Van de eedaflegging wordt een akte
opgemaakt. Vanaf 01.07.2017 is hij financieel beheerder van de gemeente en het OCMW
van Alveringem.
Wouter Accou is vanaf 01.07.2017 secretaris van de gemeente en van het OCMW.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
6. Algemene vergadering en jaarvergadering van Gaselwest op 23 juni 2017 Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering en jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017
plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
17 maart 2017 werd aan de gemeente overgemaakt.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden
in meerdere domeinen:
vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’
herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een
aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de
gemeente;
de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats
van Eandis;
vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten
‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
-

de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;

het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te
beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
-

de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;

het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de
stemrechten in de algemene vergadering beschikken;
de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen
vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de
deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van
de aandelen binnen het totale eigen vermogen;

de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het
aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke
gemeente;
het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge
het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren
tegen boekwaarde;
inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd
worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot
uitvoering ervan;
de toekenning van de opdracht
overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij.

en

goedkeuringsbevoegdheid

inzake

(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE:
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden
om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit
warmte.
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de
levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de
daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de
werkmaatschappij Eandis System Operator cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde)
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de
warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te
ontwikkelen.
De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk
engagement op voor minder CO2-uitstoot. De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied
maximaal in te zetten op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke
netinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe
om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit
ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron)
tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook
gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de
gemeente/stad om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te
beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk
belang.
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te
vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de
ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest. Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal
gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten
is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest:

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad
een beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de
warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als
distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en
diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te
nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over
heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
-

het coördineren van een warmtestudie,

-

het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,

-

het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,

-

het monitoren en sturen van het warmtenet,

-

het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,

-

het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,

-

het toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit
inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte
gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en
Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn
bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van
de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan
een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun
distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. Dergelijke regeling
kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg
van het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het
aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er
geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van
een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de
projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest:
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie
toe te vertrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de
warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de
gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een
voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze
warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
KEUZE 3: De gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing inzake
beheersoverdracht uit.
Regelgeving

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer
op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens
het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017 goed:
1. Statutenwijzigingen:
1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
2. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
activiteit warmte
4. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar
2016
7. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest
aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
De gemeenteraad kiest voor keuze 3: De gemeente neemt geen beslissing of stelt de
beslissing inzake beheersoverdracht uit inzake de activiteit warmte.
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest goed.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente, Gerda HeughebaertGheeraaert met als plaatsvervanger Johan Albrecht, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing.
Het college van burgemeester en schepen en voert de beslissingen uit. De beslissing te
bezorgen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat,
op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
7. Algemene vergadering FIGGA op 23 juni 2017 - Vaststelling mandaat gemeentelijk
vertegenwoordiger.
Voorwerp en motivering

De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging FIGGA.
De gemeente werd per aangetekende brief van 31 maart 2017 uitgenodigd om aanwezig te
zijn op de jaarvergadering van FIGGA op 23 juni 2017.
De jaarvergadering heeft volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen
De inhoud van de documentatie werd met de uitnodiging meegestuurd.
Regelgeving
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen
De aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2,
t.a.v. de heer Lieven Ex.
8. Algemene vergadering FIGGA op 23 juni 2017 - Aanduiding gemeentelijk
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Voorwerp en motivering
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging FIGGA.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 31 maart 2017 met alle
bijhorende stukken en agenda om deel te nemen aan de zitting van de algemene
vergadering van FIGGA van 23 juni 2017.
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten ter zake.
Op verzoek van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
* als vertegenwoordiger :

- namens de fractie Gemeentebelangen: Gerda Butaye-Butaye
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Bart Coppein
- namens de fractie N-VA: Nihil
* als plaatsvervanger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: 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 3elid 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 Gerda Butaye-Butaye 9 stemmen en
Bart Coppein 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) Voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Dirk Vermeulen 9 stemmen en JeanPierre Mouton 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
Regelgeving
Artikel 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 zoals gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013, 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 enkel de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordigers dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Artikel 26 van de statuten van FIGGA.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Gerda BUTAYE-BUTAYE, geboren te Roeselare op 10 januari 1960, wonende te 8691
Alveringem, Krombekestraat 80, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente en
Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017. Zij
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in het
raadsbesluit ad hoc.
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 het secretariaat van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de
heer Lieven Ex.

9. Algemene vergadering van de IVVO op 20 juni 2017 - Vaststelling mandaat
gemeentelijk vertegenwoordiger.
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de afvalverwerking aangesloten bij de IVVO.
Het aangetekend schrijven van de IVVO dd. 25 april 2017 houdende uitnodiging tot de
algemene vergadering van 20 juni 2017 om 19u in het stadhuis van Nieuwpoort, Marktplein
7, tot het innemen van een standpunt over de diverse op de agenda van deze vergadering
voorkomende punten, inzake:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 - akteneming
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2016
3. Verslag van de commissaris - akteneming
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers
7. Benoeming nieuwe bestuurder met raadgevende stem
8. Herbenoeming commissaris voor boekjaren 2017 t.e.m. 2019
De bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken en er over deze agenda
geen bijkomende vragen werden gesteld.
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 vertegenwoordiger een mandaat tot goedkeuring van de
diverse op de dagorde van de algemene vergadering van de IVVO op 20 juni 2017
voorkomende agendapunten, zijnde:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 - akteneming
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2016
3. Verslag van de commissaris - akteneming
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris en aan haar vertegenwoordigers
7. Benoeming nieuwe bestuurder met raadgevende stem
8. Herbenoeming commissaris voor boekjaren 2017 t.e.m. 2019
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 algemene vergadering van de IVVO
van 20 juni 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 er onder meer kennis van te geven aan de IVVO.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IVVO.
10. Algemene vergadering van de IVVO op 20 juni 2017 - Aanduiding gemeentelijk
vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de afvalverwerking aangesloten is bij de IVVO.
Het aangetekend schrijven van de IVVO dd. 25 april 2017 houdende uitnodiging tot de
algemene vergadering van 20 juni 2017 om 19u.
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten.
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
 als vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke
- namens de fractie N-VA: Nihil
 als plaatsvervanger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Johan Albrecht
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Marc Wackenier
- 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 vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 9 stemmen en Marnik
Vandenbroucke 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Johan Albrecht 9 stemmen en Marc
Wackenier 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen 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.

Artikel 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
algemene vergadering van de IVVO op 20 juni 2017.
Johan ALBRECHT, geboren te Poperinge op 12 juni 1955, wonende te 8690 Alveringem,
Oude Fortemstraat 11, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergadering van de IVVO op 20 juni 2017.
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de IVVO.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
11. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
– Hostede, tweerichtingsverkeer voor de fietsers en parkeerverbod.
Voorwerp en motivering
Het feit dat Hostede een gemeenteweg betreft.
Fietsers een gemakkelijkere route kunnen nemen tegen het verkeer in en de weg er breed
genoeg is om de maatregel in te voeren.
Als er geparkeerd wordt op de openbare weg, het andere verkeer gehinderd wordt en er
geen of moeilijke doorgang is.
Regelgeving
De wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 08
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30
december 1982 en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in bijzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989,
20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Gelet op het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 3.2 wordt geschrapt uit het reglement en wordt vervangen door Artikel 4.1.bis
Deelgemeente Hoogstade (Artikel 3.2 wordt artikel 4.1.bis)
•

Hostede : volledig

Op de onderstaande wegen of gedeelten van wegen is het éénrichtingsverkeer ingesteld
voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers.
Deze maatregel zal worden ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19 , indien
nodig D1 en de borden M 2 en M 4.
Artikel 20.1.bis wordt toegevoegd aan het reglement
Deelgemeente Hoogstade
•

Hostede (volledig weerszijden van de weg)

Verbod stilstaan en parkeren op bovenstaande weg
Dit verbod wordt kenbaar gemaakt door middel van het verkeersbord E3 met bijhorende
pijlen.
Onderhavige wijziging zal ter kennisgeving en voor verder gevolg worden voorgelegd aan de
Vlaams Minister van Mobiliteit te Brussel, de Deputatie van de Provincie, aan de Heer
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne en aan de Heer Politierechter te
Veurne.
MENS & VRIJE TIJD
CULTUUR
12. Jaarverslag - jaarrekening en verslag van de accountant 2016 Achthoek Kennisgeving.
Voorwerp en motivering
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek is de culturele samenwerking tussen
de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge,
Nieuwpoort en Veurne. Achthoek wil door regionaal overleg, samenwerking en
ondersteuning lokaal culturele meerwaarde creëren en bijdragen tot cultuurdeelname.
Achthoek is de verder zetting van de projectvereniging 5-art, die van 1998 tot eind 2013 de
gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne bundelde. Volgens art.
11 § 2. van de statuten is een jaarlijkse verslaggeving aan de gemeenteraad verplicht.

Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Art. 11 § 2. van de statuten van Achthoek.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de
accountants voor het jaar 2016 van de projectvereniging Achthoek.

BIBLIOTHEEK
13. Reglement openbare bibliotheek - Goedkeuring.
Voorwerp en motivering
Huidig reglement van de openbare bibliotheek van Alveringem werd goedgekeurd door de
beheerraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek op 6 februari 2006.
Het reglement is aangepast voor het uitlenen van e-readers.
Om e-readers te ontlenen moet aan diverse voorwaarden voldaan zijn. De voorwaarden zijn
opgenomen in het reglement, in bijlage.
Het positief advies van het beheersorgaan van de publieke openbare bibliotheek van
Alveringem van 26 april 2017.
Regelgeving
Artikel 57 van het gemeentedecreet.
De wet van 29 juli 1991 op de motiveringsplicht van de bestuurshandeling.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad is akkoord met het aangepast reglement van de openbare bibliotheek van
Alveringem zoals in bijlage bij dit besluit.
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan de
publieke openbare bibliotheek van Alveringem.
SPORT
14. Reglementen sportzaal De Rethorica
Voorwerp en motivering
De reglementen voor de huur van de sportzaal De Rethorica zijn aangepast aan de huisstijl
en de actualiteit.
Tussenkomsten college van burgemeester en schepenen zijn toegepast: art. 6 gebruik
sportzaal - niet commercieel - afval sorteren en verwijderen toevoegen. art. 9 gebruik
sportzaal - commercieel - TD zet het podium niet klaar. art. 12 - verwijderen - sportmateriaal
mag niet gebruikt worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt volgende reglementen goed:
•

Reglement voor commercieel gebruik van de sportzaal

•

Huishoudelijk reglement van de sportzaal

OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING

15. Voorlopige vaststelling onteigeningsplan GRUP wonen
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad verleende in zitting van 23 februari 2017 definitieve goedkeuring aan het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wonen. Het besluit werd gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad op 16 mei 2017 en werd van kracht op 30 mei 2017.
Het GRUP wonen werd opgemaakt in uitvoering van de bindende bepalingen van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Tijdens de opmaak werd de visie rond de woonen leefstructuur gevolgd, zoals beschreven in het GRS blz 120 en volgende. Tijdens de
opmaak van het GRS werden uitvoerig de verschillende woonlocaties onderzocht.
Het GRUP wonen geeft een oplossing aan de noodzaak voor bijkomende
woongelegenheden in Alveringem. Door het creëren van 21 woongelegenheden die bestemd
zijn voor sociale huisvesting wordt eveneens een oplossing gegeven aan het bindend sociaal
objectief, dat in Alveringem nog niet werd bereikt.
Tijdens de procedure van het GRUP werden twee verschillende locaties onderzocht. De
bijkomende woongelegenheden zullen worden gecreëerd op de kadastrale percelen
Alveringem 1ste afdeling, sectie C nummers 31R, 31S en 32C. Deze percelen zijn
momenteel in private eigendom. De percelen dienen verworven te worden om het sociaal
huisvestingsproject te kunnen realiseren.
Volgens artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is de ruimtelijke
ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt
ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige
generaties in het gedrang worden gebracht. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt
rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt er gestreefd
naar ruimtelijke kwaliteit.
De beschikbare ruimte in Vlaanderen is schaars. Via het instrument ruimtelijke ordening
wordt aan de ruimte een bestemming gegeven. De ruimtelijke ordening is de noodzakelijke
voorwaarde voor elke vorm van beleid dat betrekking heeft op de bestemming van de ruimte
en het gebruik van de grond. Door haar omvattend karakter is ruimtelijke ordening een
geschikt instrument om te waken over de rechten die in artikel 23 van de Grondwet
omschreven staan (w.o. het recht op een behoorlijke huisvesting).
De kadastrale percelen die deel uitmaken van het GRUP wonen vertonen een versnipperde
eigendomsstructuur. Om te vermijden dat één particulier de ontwikkeling van gronden
hypothekeert, worden daarom alle gronden in een onteigeningsplan opgenomen. Enkel op
deze manier heeft de gemeente voldoende garanties dat de bijkomende woongelegenheden
ontwikkeld zullen worden binnen een korte termijn.
Er wordt eveneens een beperkte wegenis aangelegd ter ontsluiting van de bijkomende
woongelegenheden. Deze bijkomende wegenis krijgt na aanleg een openbaar karakter.
Volgens artikel 4.3.5 van de VCRO kan een stedenbouwkundige vergunning voor het
bouwen van woningen slechts verleend worden wanneer het stuk grond gelegen is aan een
voldoende uitgeruste openbare weg die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. Om
te vermijden dat één of meerdere eigenaren de aanleg van deze ontsluitingsweg blokkeert,
wordt een onteigeningsplan opgemaakt zodat de realisatie van de woonontwikkeling niet
gehypothekeerd wordt.
De inventaris onbebouwde percelen geeft aan dat er slechts enkele bouwrijpe percelen
aanwezig zijn in de deelkern Alveringem. Deze percelen zijn allemaal solitair gelegen en
komen niet in aanmerking voor een sociaal huisvestingsproject. Om voorliggend sociaal
huisvestingsproject te realiseren is het noodzakelijk om de betreffende kadastrale percelen
te verwerven.

De Westvlaamse Intercommunale (WVI) heeft hiervoor een ontwerp-onteigeningsplan
opgemaakt.
Regelgeving
Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse regering inzake onteigeningen ten algemeen
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, de
autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Wet van 26 juli 1962 op de hoogdringende omstandigheden.
Wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake
onteigening ten algemenen nutte.
Omzendbrief BB/2011/5 betreffende het besluit van de Vlaamse regering inzake
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
en
de
provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het ontwerp-onteigeningsplan wordt voorlopig vastgesteld.
Het college wordt opdracht gegeven een openbaar onderzoek te organiseren, waarna het
plan door de gemeenteraad definitief kan worden vastgesteld.
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
16. Alveringem Landbouwwegen - Bijkomende straten
Voorwerp en motivering
Sweco bezorgt de grondplannen en de voorlopige ramingen van de Binneweg, Abeelestraat
en de fietsdoorsteek thv de Oerenstraat. Sweco vraagt of de plannen overgemaakt mogen
worden aan de aannemer.
Het mailbericht van Sweco van 20 april 2017 met de omstandige meetstaat en kostenraming
voor de bijkomende werken in de Binneweg, Abeelestraat en fietsdoorsteek thv de
Oerenstraat.
Regelgeving
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
26, §1 2b.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2016 houdende goedkeuring van het bestek
(Ref. 22090008) opgemaakt door Sweco Belgium nv te Brugge voor het uitvoeren van
herstellingswerken aan diverse buurtwegen en landbouwwegen Alveringem dienstjaar 2016.
Het besluit van het Schepencollege dd. 15 november 2016 houdende toewijzing na
openbare aanbesteding van voornoemde werken aan Verkinderen Aannemingen BVBA,
Biezenstraat 5 te 8480 Eernegem.
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998, 28 februari 1999 en 5 maart 1999.
Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 2001.
De wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikel 42, 43, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat de plannen mogen bezorgd
worden aan de aannemer. De beslissing moet genomen worden door de gemeenteraad
gezien de impact op het budget.
De omstandige meetstaat en kostenraming voor de bijkomende werken opgemaakt door
Sweco dd. 20 april 2017, wordt goedgekeurd.
De totale kosten voor deze werken worden aanvaard en worden gefinancierd zoals voorzien
in het budget van het lopende dienstjaar.
De gunning van deze werken zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan Aannemingen Verkinderen als herhalingsopdracht overeenkomstig artikel
26, §1 2b van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.

Wouter Accou
gemeentesecretaris

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

