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Afwezig:

De Voorzitter licht de raad in over een administratieve fout inzake punt 7 mededeling
goedkeuring jaarrekening 2016 van de gemeente door de gouverneur. Dit punt zal
behandeld worden in openbare zitting en niet in gesloten zitting zoals aangegeven op de
agenda. Alle aanwezigen nemen hier kennis van.
OPENBAAR
ORGANISATIE
FINANCIËN
1. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële
2018/onroerende goederen. Goedkeuring.

verdeelsleutel

2015-2023/bijdrage

Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom Sap,
gemeenteraadsleden

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 20 september 2017 houdende de principiële goedkeuring
van de verdeelsleutel 2018.
Iedere gemeenteraad dient de dotatie individueel goed te keuren, waarna de begroting en de
verdeelsleutel 2018 ongewijzigd ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd aan de
zoneraad van 8 november 2017.
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.

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.
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
Artikel 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 2 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

forfait
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

Artikel 2

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 2 euro per inwoner te betalen op
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 01/01/2017:
Bijdrage
GEMEENTEN

ambulance

Alveringem

10.144

Koekelare

17.444

Kortemark

24.930

Langemark-Poelkapelle

15.882

Lo-Reninge

6.574

Mesen

2.082

Vleteren

7.314

Zonnebeke

24.708

Artikel 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.
Artikel 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.
Artikel 5

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
Brandwach
tGEMEENTEN
Bijdrage vergoeding,
ambulanc jaarlijks te
e
berekenen
ALVERINGEM

BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAAN

start%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.144

1,23241% 1,33790% 1,44340% 1,54889% 1,65439% 1,75988%

DE PANNE

350.000

3,43229% 3,99179% 4,55128% 5,11077% 5,67026% 6,22976%

DIKSMUIDE

150.000

11,22749 10,63243 10,03736
%
%
% 9,44230% 8,84723% 8,25216%

HEUVELLAND

50.000

4,71565% 4,52241% 4,32917% 4,13593% 3,94269% 3,74945%

HOUTHULST

50.000

3,68304% 3,67388% 3,66472% 3,65557% 3,64641% 3,63726%

150.000

11,34795 11,60064 11,85333 12,10602 12,35871 12,61140
%
%
%
%
%
%

17.444

2,31276% 2,42127% 2,52979% 2,63831% 2,74683% 2,85534%

350.000

15,54681 15,74774 15,94867 16,14959 16,35052 16,55145
%
%
%
%
%
%

KORTEMARK

24.930

4,58671% 4,59543% 4,60414% 4,61286% 4,62158% 4,63030%

LANGEMARK

15.882

1,82133% 1,97683% 2,13233% 2,28783% 2,44332% 2,59882%

LO-RENINGE

6.574

2,08690% 2,00754% 1,92817% 1,84881% 1,76944% 1,69007%

MESEN

2.082

0,81798% 0,75605% 0,69411% 0,63217% 0,57023% 0,50829%

IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE

NIEUWPOORT

350.000

POPERINGE

100.000

10,01557
% 9,69792% 9,38028% 9,06263% 8,74498% 8,42734%

VEURNE

350.000

8,33058% 7,87281% 7,41503% 6,95726% 6,49949% 6,04171%

7.314

1,42004% 1,42208% 1,42411% 1,42614% 1,42817% 1,43021%

175.000

5,22466% 5,38636% 5,54806% 5,70977% 5,87147% 6,03317%

24.708

2,96848% 3,17829% 3,38809% 3,59790% 3,80770% 4,01750%

VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

2.184.078

150.000

150.000

9,22934% 9,17865% 9,12796% 9,07727% 9,02658% 8,97589%

100%

100%

100 %

100%

100 %

Artikel 6
Voor 2018 wordt een gemeentelijke bijdrage in de werking gevraagd van 8.957.690 euro.
Daarnaast wordt ook een gemeentelijke bijdrage in investeringen gevraagd van 835.000
euro, verdeeld volgens de procentuele bijdrage in de brandweerwerking voor 2018. De
gemeenteraad bevestigt dat zowel de werkings- als investeringstoelage voor de
hulpverleningszone Westhoek in het gemeentelijke budget 2018 wordt voorzien:
gemeenten
ALVERINGEM

TOTAAL
werking vergoeding werking
WERKINGSambulance Nieuwpoort brandweer
TOELAGE
10.144

102.592

112.736

TOTAAL
INVESTERINGSTOELAGE
12.933

100%

DE PANNE

350.000

338.518

688.518

42.675

DIKSMUIDE

150.000

625.421

775.421

78.843

HEUVELLAND

50.000

273.948

323.948

34.535

HOUTHULST

50.000

242.131

292.131

30.524

150.000

801.856

951.856

101.085

17.444

174.751

192.195

22.030

350.000

1.069.686

1.419.686

134.849

KORTEMARK

24.930

305.538

330.468

38.517

LANGEMARK

15.882

151.537

167.419

19.103

LO-RENINGE

6.574

122.458

129.032

15.438

MESEN

2.082

41.872

43.954

5.279

601.243

1.101.243

75.795

IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE

NIEUWPOORT

350.000

POPERINGE

100.000

600.273

700.273

75.673

VEURNE

350.000

460.822

810.822

58.093

7.314

94.462

101.776

11.908

175.000

378.193

553.193

47.677

24.708

238.311

263.019

30.042

6.623.612

8.957.690

835.000

VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

2.184.078

150.000

150.000

Artikel 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 telkens via een investeringstoelage van de gemeenten, verdeeld volgens 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.
8. Het inschakelen van brandweerpersoneel en/of -materiaal door lokale besturen bij
activiteiten zonder een brandweergerelateerd risico wordt vanaf 2018 doorgerekend
aan die lokale besturen, dit overeenkomstig het retributiereglement. De beoordeling
of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden behoort toe aan het
zonecollege.
Artikel 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.
Artikel 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.
Artikel 10
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.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Oprichting dienstverlenende vereniging Westhoek
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Gerda Heughebaert-Gheeraert, gemeenteraadslid

Voorwerp en motivering
Tijdens de bijeenkomsten van het overlegorgaan op 21 oktober 2016, 19 mei 2017, 16 juni
2017 en 15 september 2017 werd een consensus gevonden en goedkeuring verleend aan
het voorstel van grondige motiveringsnota, bestuursplan met een omschrijving van de
maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met
een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging, een
ondernemingsplan voor een periode van 8 jaar, en een ontwerp van statuten.
Op 6 juli 2017 vond een overleg plaats in het stadhuis van Roeselare met dhr. Walter Aerts
en dhr. Bart Wouters van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), in
aanwezigheid van de burgemeesters van Kortemark, dhr. Toon Vancoillie, Roeselare, dhr.
Kris Declercq, en Izegem, dhr. Bert Maertens, en de algemeen directeur van de WestVlaamse Intercommunale (WVI), dhr. Geert Sanders, en de coördinatoren van
Midwestoverleg, Mevr. Saskia Verriest, en Westhoekoverleg, dhr. Dieter Hoet. Op dit
overleg werd opvolging gegeven aan de opmerkingen van ABB m.b.t. de ontwerp statuten en
het ontwerp bestuursplan. De documenten werden na aanpassing terug overgemaakt aan
ABB waarop het positief advies volgde in het schrijven van dhr. Bruno Vanmarcke dd. 11
augustus 2017.
Het goedkeuren van de motiveringsnota (bijlage 1), het bestuursplan (bijlage 2), het
ondernemingsplan (bijlage 3) en de ontwerpstatuten (bijlage 4) houdt de oprichting in van
een nieuwe dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’ conform afdeling 3 van het DIS voor de
betrokken gemeenten en de WVI.
Bijlagen:
1. Motiveringsnota dienstverlenende vereniging Westhoek
2. Bestuursplan dienstverlenende vereniging Westhoek
3. Ondernemingsplan dienstverlenende vereniging Westhoek
4. Ontwerp statuten dienstverlenende vereniging Westhoek
5. Presentatie dienstverlenende vereniging Westhoek
Regelgeving
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Het gemeentedecreet.
Het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2016 tot versterking van de
intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek.
Het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2016 tot oprichting van het overlegorgaan (cfr.
art. 25 van het decreet over de intergemeentelijke samenwerking (DIS)).
Met 12 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Marc Wackenier, Philip Ameloot, Gerda Butaye-Butaye, Marnik Vandenbroucke,
Danielle Godderis-T'Jonck, Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 1
onthouding (Bart Coppein)
Besluit
Goedkeuring te verlenen aan:



De motiveringsnota in oprichting van dienstverlenende vereniging Westhoek zoals
vervat in bijlage 1.



Het bestuursplan in oprichting van dienstverlenende vereniging Westhoek zoals
vervat in bijlage 2.



Het ondernemingsplan in oprichting van dienstverlenende vereniging Westhoek zoals
vervat in bijlage 3.



De ontwerp statuten in oprichting van dienstverlenende vereniging Westhoek zoals
vervat in bijlage 4.



Het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’.

Afschrift van dit besluit te bezorgen aan Westhoekoverleg p/a Esenkasteel, Woumenweg
100, 8600 Diksmuide.
3. Algemene vergadering in buitengewone zitting Gaselwest op 18 december 2017 Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger.
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Gerda Heughebaert-Gheeraert, gemeenteraadslid

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 18 september 2017 opgeroepen om deel
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op
18 december 2017 plaats heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500
Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
8 september 2017 werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar
het dossier dat de dienstverlenende vereniging Figga aan de gemeente heeft overgemaakt in
het kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert.
inkanteling van deel FIGGA in GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te
kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van
Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Figga
overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te
laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen
in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en
de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen
in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de
andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen
betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders,
waaronder Gaselwest. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders
eveneens de eventuele betrokken leningen over.

Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn
aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden
zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in
Telenet Group Holding nv.
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga
partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de
bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er
wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de
rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen
betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en Zefier
in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de
deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen
wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de
raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische
participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen
dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn :
- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of
het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties,
de rekeningsectoren en de gouden aandelen;
- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van
aandelen Ate per gemeente/stad;
- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van
Strategische participaties;
- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit
de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen
op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;
- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in
het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit
en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij
hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met

betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie
van de aandelen Apt en Apg;
- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig
de participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en
de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen.
Regelgeving
Het gemeentedecreet.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De
gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad besluit:
- zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 18 december
2017 :
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel Figga in Gaselwest
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga
in Gaselwest.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het
Wetboek van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging
en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
731 van het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de

overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen
en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van
de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de
relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende
tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel
de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President
Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier,
met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het
kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit
in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van
het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in
Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten
met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of
het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per
30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in
overeenstemming
te
brengen
met
de
ingevolge
de
splitsing
verkregen
vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de
agenda.
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere
financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn
verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae

en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het
beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan
participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het
bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of
nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het
bijzonder verslag van de raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en
statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid
van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te
doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van
de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te
splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van
deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten
hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen
van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest
brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van
Gaselwest aan Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

- zijn goedkeuring te hechten aan
a.
het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest van een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig
overgedragen worden aan Gaselwest, mits toekenning aan de Vlaamse deelnemende
gemeenten van Gaselwest van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen
Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden
aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
c.
de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de
voorgenomen splitsing van Figga;
- de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 december
2017, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres intercommunales@eandis.be.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
4. Herstel wegbermen IJzerstraat - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 22090011
Voorwerp en motivering
Het college van burgemeester en schepenen gaf opdracht aan Sweco om een dossier voor
te bereiden om de verzakte bermen in de Ijzerstraat aan te trekken en onder talud
oeverversteviging te voorzien van schanskorven, opgesloten tussen twee rijen kantplanken.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 22090011 opgesteld door de
ontwerper, Sweco Belgium nv uit Brugge.
Er werd voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
De opdracht werd gepubliceerd op 27 juni 2017 en de opening van de offertes vond plaats
op 31 augustus 2017.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.245,20 incl. 21% btw, zijnde het
bedrag van de laagste offerte.
Krediet voor deze opdracht zal voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging.
Regelgeving
De wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24.

De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen.
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 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 over het bestuurlijk toezicht.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, over de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017 over de
goedkeuring van het ontwerpdossier.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 22090011 en de raming voor de opdracht “herstel wegbermen
IJzerstraat”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium nv uit Brugge, worden
goedgekeurd.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 133.245,20 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3
Krediet voor deze opdracht zal voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging.
5. Verkoop van een stuk gemeentelijk patrimonium - Gijverinkhove tussen
Weegschede en Lostraat
Voorwerp en motivering
Een inwoner wil een stuk gemeentelijk patrimonium aankopen. De verkoop kan gebeuren
zonder het gemeentelijk patrimonium schade te berokkenen.
Het gaat over volgend perceel:
Alveringem 6e afd. Gijverinkhove, te nemen uit een perceel sectie A nr 412d. Oppervlakte:
1525 m², tussen de Weegschede en Lostraat.
De geïnteresseerde koper is de aanpalende eigenaar.

In zitting van 1 februari 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om dit
perceel te laten schatten.
Afdeling vastgoedtransacties gaf aan geen ruimte te hebben om deze opdracht uit te voeren
en er werd opdracht gegeven aan landmeter Jan Maes om een opmetingsplan en
schattingsverslag op te maken (zitting van 4 juli 2016). Het perceel is geschat op € 14.000.
In een aangetekend schrijven van 24 augustus 2017 laat afdeling vastgoedtransacties weten
dat ze de waarde van dit perceel ramen op € 62.073, met volgende opmerkingen:


gezien de ligging van het te verkopen goed in een zone van woonuitbreidingsgebied
(dat niet geschrapt is in het structuurplan in tegenstelling tot andere zones die wel
geschrapt werden) deze zone voor een sociale bouwmaatschappij onmiddellijk
aansnijdbaar is in huidige stand van de regelgeving en als dusdanig een waarde
heeft



gezien de ligging bij een bestaand woongebied met de vooropgestelde verkoop aan
een aanpalende eigenaar om samengevoegd te worden met zijn bestaande kavel in
woongebied, dit goed voor deze specifieke eigenaar een zeer grote
aangelegenheidswaarde heeft (zie structuurplan blz. 164)

Om deze reden kan afdeling vastgoedtransacties geen visum geven voor de waarde in de
aankoopbelofte en hun dienstverlening in dit dossier niet verderzetten.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor dit toch tegen de oorspronkelijk
geschatte prijs van € 14.000 te koop aan te bieden aangezien de sociale
huisvestingsmaatschappij al meermaals heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn om
sociale woningen te bouwen in de deelgemeenten wegens het gebrek aan voorzieningen
voor de bewoners, waardoor het argument “woonuitbreidingsgebied” geen reële waarde
heeft in de prijsbepaling. Dit betekent dat het betrokken perceel in de feiten de waarde van
landbouwgebied blijft behouden. De aangelegenheidswaarde wordt wel degelijk verrekend
door de schatting van twee maal de prijs van landbouwgrond.
Een onderhandse verkoop is verantwoord aangezien dit perceel slechts een voordeel kan
opleveren voor de aanpalende eigenaar.
Regelgeving
Omzendbrief BB 2010/02. Vervreemding van onroerende goederen door de provincies,
gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten. - Procedure.
Artikel 43 §2 12° van het gemeentedecreet.
Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda Heughebaert-Gheeraert,
Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 4 onthoudingen (Marc Wackenier,
Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Bart Coppein)
Besluit
Het perceel wordt verkocht tegen het bedrag van het schattingsverslag, € 14.000, aan de
aanpalende eigenaar. De opmaak en het verlijden van de akte zal gebeuren door de notaris
van de koper.
Het college van burgemeester en schepenen handelt deze beslissing verder af.
6. Schoren stalijzermolen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Ratificatie
Voorwerp en motivering

Er is dwingende spoed, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden, namelijk
hoogdringendheid. Architecte Sabine Okkerse, die het beheersplan voor de stalijzermolen
opmaakt, gaf volgend advies:
Wat betreft de schade aan de molen (staak / zetel) heb ik de molenaar nog gehoord. We
maken ons toch wel zorgen over de molen. Wat er precies aan de hand is, weten we nog
niet, maar het fenomeen dat we vandaag zien (getorste staak, gebarsten zetel, staak op
kruisplaten) is toch wel zorgwekkend. Ik acht het niet onmogelijk dat de molen bij een storm
zware schade oploopt of zelfs omvalt.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 18 september 2017 om
de molen zo snel mogelijk te laten schoren.
In het kader van de opdracht “Schoren stalijzermolen” werd een technische beschrijving met
nr. TV/2017/05 opgesteld door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van gemeente
Alveringem.
Op donderdag 21 september 2017 werd een prijsvraag verstuurd naar 3 aannemers:
- Molenbouw Wieme Roland en Kris, Leihoekstraat 71 te 9870 Machelen (O.-Vl.);
- Boers & Peusens bvba, Hundelgemsesteenweg 1340 te 9820 Merelbeke;
- Vaags molenwerken, Dinxperlosestraatweg 58 te NL-7122 AH Aalten.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 september 2017
goedkeuring aan de technische beschrijving, de raming en de gunningswijze van de
opdracht “Schoren stalijzermolen”, met name de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht werd in diezelfde zitting gegund aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde
Boers & Peusens bvba, Hundelgemsesteenweg 1340 te 9820 Merelbeke, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 8.660,00 excl. btw of € 10.478,60 incl. btw voor het
schoren van de molen (en bijregelen tijdens het eerste jaar) en een kostprijs van € 900 excl.
btw per bijkomend jaar (met controle om de 6 maanden).
Het krediet zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 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 latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke
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Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 157, betreffende
dwingende en onvoorziene omstandigheden.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2017 om
de molen zo snel mogelijk te laten schoren.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017 over
het goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunning van de opdracht “Schoren
stalijzermolen”.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Er wordt ratificatie verleend aan het besluit van college van burgemeester en schepenen op
25 september 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze
van
de
opdracht
“Schoren
stalijzermolen”,
met
name
de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 2
Het krediet zal voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging.
BESLOTEN
ORGANISATIE
FINANCIËN
7. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2016 van de gemeente door de gouverneur
Voorwerp en motivering
Ons besluit van 31 mei 2017 waarbij de behandeling van de in het kader van de BBC
voorgelegde jaarrekening voor het dienstjaar 2016 van het gemeentebestuur Alveringem,
bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene
rekeningen en de toelichting, zonder wijzigingen werd aangenomen en goedgekeurd.
De stukken werden ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur der Provincie door het
gemeentebestuur.
De gouverneur bezorgt een afschrift van zijn besluit van 14 september 2017 betreffende de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 van de gemeente Alveringem.
Regelgeving
Het toezichtdecreet van 28 april 1993.
Het gemeentedecreet.
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus en de
uitvoeringsbesluiten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

De raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2016 van de gemeente Alveringem.

Linda Wullen
secretaris wn.

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

