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FINANCIËN
1. Vaststellen budgetwijziging 1 - 2017
Voorwerp en motivering
Het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26
december 2013 en gewijzigd op 24 november 2014, 30 december 2014, 28 januari 2016 en
29 december 2016.
Het budget dienstjaar 2017 werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29
december 2016.
De budgetwijziging 1 - 2017 wordt voorgelegd en toegelicht door de burgemeester-voorzitter,
ook schepen van financiën.
De globale samenvatting ziet eruit als volgt:

Deze budgetwijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019.
Het MAT gaf positief advies op 9 oktober 2017.
Regelgeving

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 over de strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2017/3 van 6 oktober 2017 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2018.
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), 3 onthoudingen (Marc Wackenier,
Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke)
Besluit
De budgetwijziging 2017 - 1, met bijhorende stukken, te aanvaarden en goed te keuren.
2. Kennisname budgetwijziging 2017-1 van het OCMW Alveringem
Voorwerp en motivering
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2013 over de
vaststelling van het strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 26 december 2013, en latere aanpassingen.
Het budget 2017 van het OCMW-bestuur, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
29 december 2016.
De voorgelegde budgetwijziging 2017-1, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn van Alveringem op 5 oktober 2017.
De burgemeester-voorzitter nodigt de voorzitter van het plaatselijk OCMW-bestuur, hiertoe
minstens acht dagen voor deze vergadering door het college van burgemeester en
schepenen verwittigd, uit om overeenkomstig art. 150 van het OCMW decreet, de
documenten toe te lichten.
De toelichtingen door de voorzitter van het OCMW.
Regelgeving
Het OCMW-decreet.
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van
gemeenten, provincies en OCMW’s van 25 juni 2010, en latere wijzigingen.
Het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 1 oktober 2010, en latere
wijzigingen.
het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2002 over de vaststelling van de
procentuele verdeelsleutel van het aandeel in het gemeentefonds, rechtstreeks aan het
OCMW te betalen op 20%.

Besluit
De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2017-1, met bijhorende documenten, van het
OCMW van Alveringem en de gemeentelijke bijdrage hierin overeenkomstig de grenzen van
de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het meerjarenplan 2014 – 2019.
Dit besluit aan het OCMW te bezorgen.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
3. Bijzondere algemene vergadering IWVA op 22 december 2017 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven van 5 oktober 2017 van de IWVA over uitnodiging tot de
bijzondere algemene vergadering van 22 december 2017 en het verzoek tot het innemen
van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende
punten inzake:
1. 2018: activiteiten en strategie
2. 2018: begroting
De burgemeester-voorzitter geeft toelichting bij de punten van de dagorde van deze
bijzondere algemene vergadering.
Regelgeving
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 over de Intergemeentelijke Samenwerking waarin
bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de
loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het volgende boekjaar te bepreken.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikels 42, 248 tot 261 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad verleent de gemeentelijke vertegenwoordigers een mandaat tot
goedkeuring van de diverse agendapunten, voorkomend op de dagorde van de bijzondere
algemene vergadering van de IWVA op 22 december 2017:
1. 2018: activiteiten en strategie
2. 2018: begroting
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 bijzondere algemene vergadering van
de IWVA van 22 december 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.
4. Bijzondere algemene vergadering IWVA op 22 december 2017 - Aanduiding twee
gemeentelijke vertegenwoordigers

Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de watervoorziening aangesloten bij de IWVA.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 5 oktober 2017 om deel te
nemen aan de zitting van de bijzondere algemene vergadering van IWVA op 22 december
2017.
De bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze vergadering
alsook de ingenomen standpunten ter zake.
Op voorstel van de voorzitter-burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
 als eerste vertegenwoordiger:
-namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
-namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
-namens de fractie PRO: Philip Ameloot
-namens de fractie N-VA: Nihil
 als tweede vertegenwoordiger:
-namens de fractie Gemeentebelangen: Tom Sap
-namens de fractie CD&V: Nihil
-namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke
-namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT 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 Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 14 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van eerste vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 9 stemmen en
Philip Ameloot 5 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van tweede vertegenwoordiger bekomt Tom Sap 9 stemmen en
Marnik Vandenbroucke 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, over de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder art. 44 1e en 3e alinea.
Hierin wordt bepaald dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadsbesluit dienen aan te wijzen uit
haar leden en dat art. 44 3e alinea bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales van
11 januari 2002 over deze materie.
Artikels 35 §2 2°, 248 tot 261 van het gemeentedecreet.
Besluit

Dirk VERMEULEN , geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger van de gemeente op de
bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 22 december 2017.
Tom SAP, geboren te Veurne op 15 november 1978, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 65, wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger van de gemeente op de
bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 22 december 2017.
Het stemmenaantal, waarover het gemeentebestuur van Alveringem binnen de
buitengewone algemene vergadering van de IWVA beschikt, wordt verdeeld over het aantal
effectief op de bijzondere algemene vergadering van 22 december 2017 aanwezige
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IWVA.
5. Buitengewone algemene vergadering FIGGA op 18 december 2017 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘FIGGA’.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 15 september 2017 om deel
te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18
december 2017.
De documenten werden bij de oproeping gevoegd.
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering.
De raad van bestuur van Figga stelt de splitsing van Figga voor, door afsplitsing enerzijds
naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA.
De raad van bestuur van Figga heeft te dien einde een splitsingsvoorstel opgemaakt samen
met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en de raad van bestuur van Figga
heeft daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld. Dit voorstel en
verslag werden aan de gemeente bezorgd naar aanleiding van de oproeping tot de
algemene vergadering.
De commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud opgemaakt met betrekking tot het
splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven
van 16 oktober 2017.
Het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur maken melding van
bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met
inbegrip van een beperkte statutenwijziging.
Het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur maken melding van
bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een
incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden
voorgelegd.
Regelgeving
Het gemeentedecreet.
Artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in
de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad besluit om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de
nazending zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017, zijnde
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
2. bis


verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves



uitkering van een tussentijds dividend



inschrijvingen op de kapitaalverhoging



vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in
Gaselwest en Zefier CVBA.
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met
kengetal Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking
hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers;
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het
kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk,
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare,
Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa;
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming
van de vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels
met reserves, voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging
voor de Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 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.
8. 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.
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
10. 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
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest:
(i)
deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen, 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 dragen activa en passiva;

c)
Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van
de splitsing;
11. 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.
12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a)
van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9
afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is
hiervan afstand te doen;
b)
de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, 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, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap 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 Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers

van de 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 bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g)
daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
h)
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.
De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Figga van 18 december 2017 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
6. Buitengewone algemene vergadering FIGGA op 18 december 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 15 september 2017, met alle
bijhorende stukken en agenda, om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone
algemene vergadering van FIGGA van 18 december 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
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Marc Wackenier
- 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 Tom Sap, jongste raadslid.
Er
zijn
telkens
14
stemgerechtigden;
1)Voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Gerda Butaye 9 stemmen en Marc

Wackenier 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 42 van het gemeentedecreet.
Artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke
samenwerking,
waarbij
bepaald
wordt
dat
de
gemeenten-deelnemers
hun
vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een
dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad.
Artikel 26 van de statuten van Figga.
Besluit
Gerda 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 buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 18
december 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.
7. FIGGA - Kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en storting van
de rekening courant en storting van de overtollige reserves bij wijze van
tussentijds dividend
Voorwerp en motivering
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017 om in te
tekenen op een kapitaalverhoging van FIGGA.
Er wordt een incorporatie van reserves voorgesteld.
Er wordt een liquidatie van de rekening courant voorgesteld.
De raad van bestuur van FIGGA heeft op 11 oktober 2017 beslist over te gaan tot een
kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven
financieel vaste activa.
De kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden
financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen.
Naar aanleiding van de kapitaalverhoging zullen de overtollige reserves uitgekeerd worden
bij wijze van tussentijds dividend.
Regelgeving
Het gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves,
aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij
wijze van tussentijds dividend.
In te tekenen op 746 aandelen FA voor een nominaal bedrag van € 18.650.
Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van € 18.650.
Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk bijkomend aan te
wenden ter volstorting.
Figga te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag naar aanleiding van
incorporatie reserves en liquidatie rekening courant voor een bedrag van € 2,60 te storten
aan de gemeente voor 31 december.
Goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door Figga voor 31 december
voor een totaal bedrag van € 5.087.931,67, het aandeel van de gemeente hierin bedraagt €
15.582,61.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan:


Figga, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4b2, 1000 Brussel



de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden

8. Buitengewone algemene vergadering IVVO op 19 december 2017 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de afvalverwerking aangesloten bij de IVVO.
Het aangetekend schrijven dd. 20 september 2017 en 18 oktober 2017 van de IVVO waarbij
de gemeente werd uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van IVVO op 19
december 2017 met volgende agenda:
1. Goedkeuring statutenwijziging
2. Goedkeuring beleidsplan 2018
3. Goedkeuring budget 2018
Regelgeving
Artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 over de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigers dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
De gemeenteraad verleent de gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat tot
goedkeuring van de diverse agendapunten, voorkomend op de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van de IVVO van 19 december 2017, te weten:
1. Goedkeuring statutenwijzing
2. Goedkeuring beleidsplan 2018
3. Goedkeuring budget 2018
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn/haar plaatsvervanger wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig
raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone
algemene vergadering van IVVO van 19 december 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.
9. Buitengewone algemene vergadering IVVO op 19 december 2017 - Aanduiding
gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor de afvalverwerking aangesloten is bij de IVVO.
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 september 2017 en 18
oktober 2017 met alle bijhorende stukken en agenda om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van IVVO op dinsdag 19 december 2017 om 19 u.
Gelet op de bespreking ter zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering.
Op voorstel van de voorzitter-burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
 als vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen: 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: Philip Ameloot
- 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 Tom Sap, 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 Philip
Ameloot 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, over de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder art. 44 1e en 3e alinea.
Hierin wordt bepaald dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadsbesluit dienen aan te wijzen uit
haar leden en dat art. 44 3e alinea bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales dd.
11 januari 2002 over deze materie.
Artikels 35 §2 2°, 248 tot 261 van het gemeentedecreet.
Besluit
Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadetraat 69, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 19 december 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 buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 19 december 2017.
Eensluidend afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan IVVO.
EREDIENSTEN
10. Goedkeuring gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor het leveren en plaatsen
van bliksembeveiligingsintallatie op de kerk te Leisele
Voorwerp en motivering
Het kerkbestuur Sint-Martinus Leisele bezorgt ons de factuur van Heleblitz voor een bedrag
van € 16.117,61 voor het leveren en plaatsen van een interne en externe
bliksembeveiligingsinstallatie.
Deze uitgave was reeds voorzien in hun budget 2016 en werd met de budgetwijziging
opgenomen in hun budget 2017.
Het kerkbestuur Sint-Martinus Leisele vraagt een investeringstoelage van de gemeente van
€ 13.514,46, wat voorzien is in de begrotingswijziging van de gemeente.
Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Artikel 42 en 252 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

De betaling van het gemeentelijk aandeel van € 13.514,46 in de kosten goed te keuren voor
het leveren en plaatsen van een interne en externe bliksembeveiliging op de kerk te Leisele.
11. Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge - aktename budget 2018
Voorwerp en motivering
Het schrijven van de stad Poperinge van 5 oktober 2017, ontvangen op 12 oktober 2017,
met het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Roesbrugge.
Dit budget werd goedgekeurd door de kerkraad op 20 juni 2017 en dit met het oog op
voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad.
Bisdom Brugge gaf gunstig advies op 28 september 2017.
De gemeentelijke exploitatietoelage voor het gezegde kerkbestuur blijft binnen de grenzen
van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en werd begroot op €
11.905,35 waarvan 23 % of € 2.738,23 ten laste valt van de gemeente Alveringem.
Regelgeving
Het decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikels 2, 47 en 48.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. in het bijzonder de
artikels 20 en 21.
De omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur over de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Besluit
De raad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Roesbrugge.
Het gemeentelijk aandeel in de toelagen van 23%, ofwel € 2.738,23, inschrijven op het
gemeentelijke budget voor het dienstjaar 2018.
MENS & VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
12. Reglement Speel-o-theek
Voorwerp en motivering
Op 18 oktober opende de speel-o-theek in de bibliotheek.
Het reglement hiervoor werd opgesteld en reeds goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 2 oktober 2017, alsook gunstig geadviseerd door
de beheerraad van de bibliotheek.
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 gemeenteraad keurt het reglement voor de speel-o-theek zoals in bijlage goed.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
13. Aanstellen van een architect voor het bouwen van 15 prefab garages in de
Bergenstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2017/TD/02
Voorwerp en motivering
Het gemeentebestuur wenst 15 prefab garages op te richten achter de rijwoningen van de
Bergenstaat. Voor de realisatie van dit project is een stedenbouwkundige vergunning vereist
met medewerking van een architect.
De architect wordt aangesteld voor:
- de opmaak van een (digitaal) aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning
- de opmaak van een bestek voor de uitvoering van de werken
- de opmaak van een raming van de totale kostprijs van de werken
- het opvolgen van de uitvoering van de werken
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een architect voor het bouwen van 15 prefab
garages in de Bergenstraat” werd een bestek met nr. 2017/TD/02 opgesteld door de dienst
omgeving.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maximaal € 15.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Er zal hiervoor krediet voorzien worden bij de budgetwijziging van heden.
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, meer bepaald artikel 90 1°.
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

motiveringsplicht

van

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.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het bestek met nr. 2017/TD/02 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een architect
voor het bouwen van 15 prefab garages in de Bergenstraat”, opgesteld door de dienst
omgeving wordt 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 € 15.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de
raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene
budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken
krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen bij de eerstvolgende
budgetwijziging overeenkomstig art. 160.§ 1bis van het gemeentedecreet.
14. Aanleg inzamelleiding Izenberge - meerwerken
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 oktober 2015 het ontwerpdossier goed,
opgemaakt door Grontmij te Brugge (nu Sweco), voor de aanleg van een inzamelleiding te
Izenberge.
De kosten voor de totaliteit van deze werken werden geraamd op € 1.601.472,30, waarvan
ten laste van IWVA € 519.397,30 (100% subsidieerbaar) en € 274.119,00 (niet
subsidieerbaar) en ten laste van Aquafin € 807.956,00 (alle sommen vrij van btw).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 februari 2016
machtiging aan de IWVA te Koksijde om de werken voor de inzamelleiding te Izenberge te
gunnen aan Desot Nv, Langemarkseweg 12 te 8904 Boezinge voor het goedgekeurde
toewijzingsbedrag voor een totaal van € 1.515.596,50 incl. btw.
Sweco bezorgt op 28 september 2017 het voorstel voor verrekening voor meerwerken ten
laste van gemeente Alveringem voor een bedrag van € 130.372,79 incl. btw voor:


Snelheidsremmende maatregelen:

o heraanleg van twee kruispunten in beton met drempelelementen
o plaatsen van wegversmallingen in de Izenbergestraat en Groenestraat


Aanleg parking Abele t.b.v. vrachtwagens Clarys Construct



Aanleg freesmateriaal in de bermen van de Turfweg en Stavelestraat



Plaatselijk herstel betonvakken in de Izenbergestraat

Krediet voor de betaling van deze werken wordt voorzien in de budgetwijziging van heden.
Regelgeving
De wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over 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.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42, 43, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2005 om tot te treden tot de IWVA voor
de activiteit sanering en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en
hemelwater en goedkeuring van de overeenkomst tot regeling van de praktische en
operationele
aspecten
van
het
verlenen
van
een
gebruiksrecht
op
watersaneringsinfrastructuur
en
overdracht
van
beheer
der
gemeentelijke
watersaneringstaken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde verrekening van Sweco Belgium dd. 28
september 2017 voor het uitvoeren van meerwerken tijdens het project aanleg inzamelleiding
Izenberge voor de totale meerprijs van € 130.372,79 incl. btw, ten laste van gemeente
Alveringem.
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Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

