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OPENBAAR
ORGANISATIE
GEMEENTERAAD
1. Aanvaarding van het ontslag van Bart Coppein als gemeenteraadslid.
Voorwerp en motivering
Brief, ontvangen op 16 november 2017, van Bart Coppein met de mededeling dat hij met
onmiddellijke ingang zijn mandaat als gemeenteraadslid neerlegt.
Regelgeving
Art. 15 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Besluit
De raad neemt akte van het ontslag van Bart Coppein als gemeenteraadslid van de
gemeente Alveringem.
Ontslag in te voeren in de mandaten- en personeelsdatabank van de Vlaamse Regering.
2. Aktering afstand mandaat gemeenteraadslid door Rita Delancker.
Voorwerp en motivering
Het ontslag van Bart Coppein als gemeenteraadslid zodat in zijn vervanging moet worden
voorzien.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, goedgekeurd bij besluit
van 23 november 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin Rita Delancker
thans als eerstvolgende plaatsvervanger op de lijst nr. 9 - PRO voorkomt.
De verklaring van 21 november 2017 van Rita Delancker waarbij zij afstand doet van het
mandaat van gemeenteraadslid.
Regelgeving

Art. 15 en 16 van het gemeentedecreet.
Besluit
De raad neemt akte dat Rita Delancker afstand doet van het mandaat van gemeenteraadslid
van de gemeente Alveringem.
3. Onderzoek geloofsbrieven en aanstelling als gemeenteraadslid van Patrick
Jacques.
Voorwerp en motivering
Ontslag van Bart Coppein als gemeenteraadslid.
Afstand van het mandaat van gemeenteraadslid door Rita Delancker.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, goedgekeurd bij besluit
van 23 november 2012 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarin Patrick Jacques
thans als eerstvolgende plaatsvervanger op de lijst nr. 9 – PRO voorkomt.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden en is
bevoegd om zich uit te spreken over eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden of gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in art. 11
van het gemeentedecreet.
Hiertoe bezorgde Patrick Jacques volgende stukken : een recent uittreksel uit het
bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het strafregister (Model 1) en een verklaring op
eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.
Vóór het onderzoek van de geloofsbrieven werden geen bezwaren bij de gemeenteraad
ingediend. Gaat ter zitting over tot onderzoek van de documenten waaruit blijkt dat Patrick
Jacques op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn,
dat hij tot op heden niet heeft opgehouden te beantwoorden aan de
verkiesbaarheidsvereisten bepaald bij artikel 8 en 58 van het LPKD, niet ontzet is door
veroordeling van het recht om verkozen te worden, niet uitgesloten is van het kiesrecht
krachtens artikel 15 §1 en 2 van het LPKD. Hij bevindt zich evenmin in één der gevallen van
onverenigbaarheid wegens ambtsbekleding, bloed- of aanverwantschap, het mandaat van
districtraadslid of personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat
de gemeente bedient, voorzien door art. 11 van het gemeentedecreet.
Dat tegen deze beslissing van de gemeenteraad over de geloofsbrieven nog beroep kan
worden ingesteld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
Dat hij bijgevolg niet vervallen wordt verklaard, noch in een geval van onverenigbaarheid
verkeert en er verder geen bezwaren zijn om zijn geloofsbrieven geldig te verklaren zodat hij
geen afstand moet doen van het hem toegekende mandaat en hij kan toegelaten worden tot
het afleggen van de eed.
Regelgeving
Art. 7, 11, 12, 13 en 16 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De geloofsbrieven van Patrick Jacques worden geldig verklaard.
Patrick Jacques wordt onmiddellijk ter zitting uitgenodigd en verzocht in openbare
vergadering in de handen van de voorzitter van de raad de voorgeschreven eed af te leggen.
Aan welk verzoek hij voldoet in de volgende bewoordingen : "Ik zweer de verplichtingen van

mijn mandaat trouw na te komen." Patrick Jacques wordt officieel als titelvoerend raadslid
aangesteld ter voleindiging van het mandaat van Bart Coppein. Hij zal voorkomen op de
laatste plaats op de lijst van voorrang der gemeenteraadsleden. Waarvan hij onderhavig
proces-verbaal en de eedafleggingsakte samen met de burgemeester ondertekent.
Raadslid

Voorzitter

get. Patrick Jacques

get. Gerard Liefooghe

Aanstelling in te voeren in de mandaten- en personeelsdatabank van de Vlaamse Regering.
FINANCIËN
4. IWVA - Vaststellen inningspercentage op gemeentelijk niveau voor 2017.
Voorwerp en motivering
Het Directiecomité Drinkwater van Aquaflanders, koepel van de Vlaamse
drinkwaterbedrijven, heeft op 6 juli 2017 beslist om het kostenvergoedingspercentage van
het gemeentelijke luik van de sanering voor 2017 vast te leggen op 3,75%.
In navolging van deze beslissing heeft de Raad van Bestuur van de IWVA in zitting van 8
november 2017 beslist het inningspercentage op gemeentelijk niveau voor 2017 eveneens
vast te stellen op 3,75% (2016: 4%).
Regelgeving
Onze besluiten dd. 24 november 2005 houdende toetreding tot 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.
Ons besluit van 1 september 2016 houdende goedkeuring van de gewijzigde overeenkomst
en vaststelling van het inningspercentage voor de gemeentelijke saneringsverplichting voor
het begrotingsjaar 2016 op 4,00%.
Gelet op art. 42, 43 en 252 van het gemeentedecreet.
Gelet op het decreet dd. 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending,
inzonderheid art. 2 en 6bis.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het inningspercentage voor de gemeentelijke saneringsverplichting voor het begrotingsjaar
2017 vast te stellen op 3,75%.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de IWVA.
5. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018.
Voorwerp en motivering
De financiële toestand van de gemeente.
Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de basisheffing
van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van
2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen.

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen:
“Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1,
op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit
artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”.
Dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door
1,588.
Artikel 2.1.4.0.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat als een
gemeente haar opbrengst uit de onroerende voorheffing evenwel wil wijzigen, de
gemeenteraad die keuze expliciet aangeeft in haar beslissing en afzonderlijk vermeldt:
1° het aantal opcentiemen dat nodig is om, op haar niveau, dezelfde opbrengst te verkrijgen
als in het aanslagjaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt.
2° het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt
daadwerkelijk wordt geheven.
Regelgeving
Artikel 170, §4, van de Grondwet.
Artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 1.417 opcentiemen geheven
op de onroerende voorheffing.
Dat betekent een daling van 833 opcentiemen ten opzichte van het tarief van 2.250
opcentiemen dat voor het aanslagjaar 2018 dezelfde fiscale druk inzake de onroerende
voorheffing zou opleveren als voor het aanslagjaar 2017. De opbrengst van de opcentiemen
blijft ongewijzigd.
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de
Vlaamse Belastingdienst.
Deze beslissing aan de toezichthoudende overheid bezorgen.
6. IWVA -Vaststelling van de modaliteiten voor de aanrekening van de gemeentelijke
saneringsbijdrage 2018.
Voorwerp en motivering
Het mailbericht van de IWVA van 5 december 2017 met verzoek om het tarief vast te leggen
van de gemeentelijke sanering voor het jaar 2018.
Het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage bedraagt in 2018 (onder voorbehoud van
goedkeuring door VMM):


Basistarief (HH):

€ 0,9670/m³



Comforttarief (HH):

€ 1,9340/m³



Vlak tarief (nHH):

€ 1,0956/m³

Omdat de gemeentelijke tarieven decretaal maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke
tarieven kunnen bedragen, zijn de volgende variabele gemeentelijke tarieven mogelijk voor
2018 :


Basistarief (HH):

€ 1.3538/m³



Comforttarief (HH):

€ 2,7076/m³



Vlak tarief (nHH):

€ 1,5338/m³

Regelgeving
De richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, de Europese Kaderrichtlijn Water.
De richtlijn 91/271/EEG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van gemeentelijk
afvalwater.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van
bovengenoemd decreet.
Het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne.
Het besluit van de Vlaamse regering dd. 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring
van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire
rioleringen en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De recente evolutie met betrekking tot de reorganisatie van de watersector en de
beslissingen van de Vlaamse regering hieromtrent van 17 december 2004.
De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, gewijzigd door hoofdstuk XIII - Reorganisatie watersector - afdeling I van het
decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.
Het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending,
gewijzigd door hoofdstuk XIII - Reorganisatie watersector -, afdeling V, van het decreet van
24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005.
Hoofdstuk XII (waterzuivering) en XIII (reorganisatie watersector) van het decreet van 24
december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005;
Artikel 36 van het decreet van 21.12.2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2008, waarin bepaald wordt dat de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de jaren
2008 e.v. maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdragen mag bedragen.
De besluiten van de raad van 24 november 2005 houdende toetreding tot de IWVA voor de
activiteit “sanering” en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en
hemelwater en tot regeling van de praktische en operationele aspecten van het verlenen van
een gebruiksrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht van beheer der
gemeentelijke watersaneringstaken via de voorgelegde overeenkomst en houdende bepaling
van de gemeentelijke saneringsbijdrage via het systeem van 3e betaler.
Het besluit van de raad van 26 januari 2017 houdende vaststelling van de modaliteiten
andere dan 3e betaler voor de aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en –
vergoeding via de integratie drinkwaterfactuur voor de periode vanaf 01.01.2017.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad besluit om vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018 een tarief inzake
gemeentelijke sanering vast te stellen op het decretaal toegestane maximum.
Vanaf 1 januari 2018 wordt voor het lopende dienstjaar, een gemeentelijke
saneringsvergoeding aangerekend voor eigen waterwinning gelijk aan het tarief van de
gemeentelijke saneringsbijdrage en toegepast op de opgenomen m³ water.
Voor de inning van de saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding niet op te treden als 3e
betaler.
De principes inzake vrijstellingen om sociale, economische of ecologische redenen van
toepassing op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage zijn eveneens van toepassing op de
gemeentelijke saneringsbijdrage en de saneringsvergoeding.
De kortingsregeling voor grootverbruikers wordt in de periode 2018 enkel toegepast voor de
landbouwers-grootverbruikers, gezien voor de niet-landbouwers-grootverbruikers het
grootste deel van het opgenomen water terug geloosd wordt in de gemeentelijke
saneringsinfrastructuur.
Een aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage en gemeentelijke
saneringsvergoeding op basis van geloosde m³ water in plaats van op basis van opgenomen
m³ water is mogelijk indien de verbruiker een gemotiveerde aanvraag indient waarin
aangetoond wordt dat er een redelijkerwijs groot verschil bestaat tussen het opgenomen en
geloosde water op basis van een door de economische toezichthouder goedgekeurde
waterbalans.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de toezichthoudende overheid, de IWVA, de
dienst milieu en infrastructuur, het diensthoofd reken- en belastingdienst en de ontvanger.
7. Wijziging meerjarenplan 2014-2020 – aanpassing 5 - rapporteringsperiode 2018
Voorwerp en motivering
De opmaak van het budget 2018 leidt tot aanpassingen en wijzigingen aan het
meerjarenplan 2014-2019. Om het financiële evenwicht over een periode van drie jaar te
kunnen aantonen wordt het jaar 2020 toegevoegd aan de planningsperiode.
Het voorgelegde ontwerp van het meerjarenplan 2014-2020 bestaat uit een strategische nota
en een financiële nota, opgemaakt in toepassing van artikel 146 van het gemeentedecreet.
Het managementteam adviseert gunstig.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 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.
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.
De omzendbrief dd. 22 maart 2013 van de Vlaamse Overheid, Afdeling Lokale en Provinciale
Besturen – Financiën en Personeel te Brussel betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de

beleids- en beheerscyclus (omzendbrief BB 2013/4) alsook de omzendbrief BB 2017/3
inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.
Het besluit van de gemeenteraad van 26 december 2013 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 en latere wijzigingen.
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), 5 onthoudingen (Marc Wackenier,
Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick Jacques)
Besluit
Het meerjarenplan 2014-2020 aanpassing 5 – Rapporteringsperiode 2018 met bijhorende
stukken te aanvaarden en goedkeuren.
8. Vaststelling budget 2018
Voorwerp en motivering
Het voorliggende ontwerp van budget voor het jaar 2018 bevat de beleidsnota met het beleid
dat de gemeente in het boekjaar zal voeren en de financiële nota die de financiële vertaling
weergeeft van het in de beleidsnota opgenomen prioritair beleid en het overige beleid.
Het voorgelegde budget past binnen het meerjarenplan.
Het managementteam adviseert gunstig.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
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.
De Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2018).
Het besluit van de gemeenteraad van 26 december 2013 houdende de vaststelling van het
meerjarenplan 2014-2019 en latere wijzigingen.
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), 5 onthoudingen (Marc Wackenier,
Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick Jacques)
Besluit
Het budget voor het boekjaar 2018 vast te stellen.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
9. Aanvullende overeenkomst Wijk-werken Westhoek.
Voorwerp en motivering

Tijdens de bespreking in de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 16 juni 2017
werd het voorstel geformuleerd om op het niveau van de interlokale vereniging
‘Westhoekpersoneel’ de organisatie van wijk-werken te structureren, om dit in tweede fase
over te dragen naar de in oprichting verkerende dienstverlenende vereniging.
Vlaams Minister Homans keurde op18 mei 2017 het subsidiedossier Regierol Sociale
Economie Westhoek goed waarin ondersteuning vanuit het Welzijnsplatform van
Westhoekoverleg ten aanzien van de participerende gemeenten kan geboden worden bij de
transitie van PWA naar wijk-werken en bij de toekomstige werking van het wijk-werken
Westhoek.
De gemeenteraad van Alveringem keurde op 24 augustus 2017 principieel goed om samen
te werken op niveau van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel conform de
samenwerking voor het dossier Regierol Sociale Economie Westhoek en om in eerste fase
Wijk-werken te organiseren binnen de structuur van de interlokale vereniging
Westhoekpersoneel. In een tweede fase, nadat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek
opgericht is, Wijk-werken te organiseren binnen die structuur.
Regelgeving
Het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken dat een hervorming impliceert van het
huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en
dit vanaf 1 januari 2018.
Dat binnen dit ontwerpdecreet de lokale besturen verantwoordelijk worden gesteld voor het
uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken.
De vermelding in het ontwerpdecreet dat een organisator van wijk-werken een
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is zoals vermeld in het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking én daarmee ook voldoet aan de
voorwaarde van een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners om wijk-werken te
organiseren; Gelet op de mogelijkheid om subregionale antennes te ontwikkelen binnen een
samenwerkingsverband.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van 16 juni 2017 van de Algemene
Vergadering van Westhoekoverleg, in haar hoedanigheid van beheerscomité van de
Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel, om Wijk-werken Westhoek in eerste fase te
organiseren binnen de structuur van de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel. In een
tweede fase, wanneer de Dienstverlenende Vereniging Westhoek opgericht is, wijk-werken
Westhoek met dezelfde werkingsprincipes te organiseren binnen die structuur.
De gemeenteraad keurt de Aanvullende Overeenkomst Wijk-werken Westhoek goed en gaat
akkoord met de werkingsprincipes voor Wijk-werken Westhoek zoals omschreven in die
Aanvullende Overeenkomst.
10. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen van de Westkustpolder
Voorwerp en motivering
Op 22 december 2017 vindt de algemene vergadering van de Westkustpolder plaats.
Jacques Blanckaert, wonende te 8691 Alveringem, Izenbergestraat 64, werd bij
hoogdringendheid door het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2017
gemachtigd om de gemeente te vertegenwoordigen.

Naar analogie met de andere polderbesturen stellen we voor om een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger aan te duiden voor de komende algemene vergaderingen van de
Westkustpolder.
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze post voorgedragen:
❒ als vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Jacques Blanckaert
- namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke
- namens de fractie N-VA Nihil
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Marc Wackenier
- namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT OVER tot de geheime stemmingen voor het aanstellen van een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger in deze vereniging, volgens de procedure zoals bepaald in art. 33 1e tot 3e
lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Jacques Blanckaert 9 stemmen en
Marnik Vandenbroucke 6 stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 9 en
Marc Wackenier 6 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, waarin
bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij raadbesluit dienen aan te wijzen uit haar
leden en dat art. 44 3e alinea thans bepaald dat enkel de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales dd. 8
maart 2002 betreffende deze materie.
Art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Besluit
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2017 om
Jacques Blanckaert af te vaardigen als vertegenwoordiger van de gemeente op de
algemene vergadering van de Westkustpolder op 22 december 2017 te bekrachtigen.
Jacques Blanckaert, geboren te Veurne op 28 juli 1963, wonende te 8691 Alveringem,
Izenbergestraat 64, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen op de volgende
algemene vergaderingen van de Westkustpolder.

Dirk Vermeulen, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem,
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als plaatsvervanger om de gemeente te
vertegenwoordigen op de volgende algemene vergaderingen van de Westkustpolder.
Deze mandaten vervallen in ieder geval na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
11. Engagementsverklaring eerstelijnszones
Voorwerp en motivering
Begin juli van dit jaar heeft de Vlaamse overheid de lokale besturen en de eerstelijnszorg en
welzijnsactoren opgeroepen om mee te werken aan de vorming van eerstelijnszones. Daar
komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale
samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk
dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn evenwaardig betrokken worden in de
totstandkoming van de eerstelijnszone en vervolgens in de eerstelijnszone aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Uw gemeente/OCMW zal ook deel uit maken van een van de
eerstelijnszones. Een betere samenwerking op de eerste lijn moet immers bijdragen aan een
betere, geïntegreerde zorg voor de burgers van uw gemeente. Door de duidelijke link met
het lokaal sociaal beleid zijn lokale besturen dan ook een van de verplichte partners in de
eerstelijnszone.
De voorstellen voor eerstelijnszones kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december
2017. In principe worden dergelijke engagementen voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien
de gemeenteraad hierover dit jaar niet meer kan beslissen, is het voldoende aan de
initiatiefnemers voor de vorming van een eerstelijnszone de intentie tot het nemen van een
engagement kenbaar te maken. De formele engagementsverklaring, te ondertekenen door
de burgemeester en
secretaris, kan dan in het voorjaar van 2018 overgemaakt worden, na beslissing van de
gemeenteraad. Het engagement om deel te nemen aan de eerstelijnszone een beslissing is
die het lokaal bestuur ook in 2018 nog kan nemen gezien het geen beslissing is die het
beleid van de volgende raad verstoort, noch de financiële situatie of toekomstige
ontwikkeling van de financiën verstoort. Beide documenten (engagementsverklaring en
intentieverklaring) zijn terug te vinden via
volgende link https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstellinszone. Het is de ambitie van de
Vlaamse overheid om de kaart van Vlaanderen volledig in te kleuren in 2018, al of niet met
consensus van de lokale actoren.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal in 2018 nog geen eerstelijnszones
erkennen en is evenmin vragende partij om al rechtspersonen te creëren i.f.v. de
eerstelijnszone en Zorgraden samen te stellen of op te richten. 2018 is dus een
overgangsjaar waarin vooral aandacht zal gaan naar de inhoudelijke en procesmatige
aanpak. De initiatiefnemers voor de vorming van de eerstelijnszones zullen hierin
ondersteund worden door de transitiecoaches (5,5 VTE voor Vlaanderen en Brussel), door
een gedeeltelijke vrijstelling van personeel van de Samenwerkingsinitiatieven
Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN), alsook
door een kleine financiële tegemoetkoming. Afhankelijk van de vorderingen van het
logistieke proces op Vlaams niveau, zal het mogelijk zijn de eerstelijnszones te erkennen
vanaf 2019 of 2020.
Regelgeving
Omzendbrief van minister Homans van 17 juli 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot oprichting van het
Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. Dit besluit regelt de oprichting, de
opdrachten en de financiering van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg,
dat een ondersteunende werkgroep is in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Ministerieel besluit van 28 september 2011 houdende de vastlegging van de nadere regels
over de werking van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. Dit besluit
regelt enkele praktische zaken (i.v.m. aanwezigheidslijst, oprichting ad hoc werkgroepen)
over de werking van het Samenwerkingsplatform.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden
van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. Dit besluit duidt aan wie de
voorzitter en de leden zijn van het Samenwerkingsplatform.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Alveringem dient een formele engagementsverklaring in bij de aanvraag van de ELZ Veurne.
De burgemeester en de secretaris ondertekenen deze engagementsverklaring.
OVERKOEPELENDE ORGANISATIES
12. Aanduiding VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht
voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. VVSGvzw2017/09/18
Voorwerp en motivering
De opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten
inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” is een raamcontract met één
dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2,
6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016.
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr.
VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is
vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende
redenen:


de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het
bestuur



het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent



VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding
van postdiensten

De gemeente is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen
afnameverplichting).
De nodige budgetten zijn beschikbaar.
Regelgeving
Artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wetgeving op overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6°-7, artikel 43 en artikel 47
van de wet van 17 juni 2016 op overheidsopdrachten.
De beslissing van het college van burgemeester en schepen van 25 september 2017 om de
interesse van de gemeente, tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding

van een overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van
VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract, aan
VVSG vzw mee te delen.
De principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot
gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten
voor Vlaamse lokale besturen”.
De aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-nummer
2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr.
2017/S 224-466080).
De uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017
waar is bepaald dat:


VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b)
en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader
van vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de
opdrachtdocumenten vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen
zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp
uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de
aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten
inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden
van het bestek en de offerte van de dienstverlener.



Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers –
steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar
volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te
voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht wordt
beschouwd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van
een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18).
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering.
OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING
13. Gedeeltelijke intrekking GRUP Wonen - deelplan Alveringem - onteigeningsplan en
bijhorende onteigeningstabel
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad verleende op 23 februari 2017 goedkeuring aan het GRUP wonen,
bestaande uit volgende drie deelplannen:
* deelplan Alveringem bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
onteigeningsplan, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften

* deelplan Hoogstade bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
* deelplan Izenberge bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.
Het deelplan Alveringem bestaande uit een plan bestaande toestand, bestemmingsplan,
onteigeningsplan met bijhorende tabel, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
wordt gedeeltelijk ingetrokken voor wat betreft het onteigeningplan met bijhorende tabel.
Het onteigeningsplan dat gelijktijdig met het GRUP werd vastgesteld, wordt ingetrokken
omwille van de rechtszekerheid. De reden van de intrekking is omdat de procedureregels
niet in acht werden genomen, vermits de eigenaars van de betrokken percelen niet
aangetekend werden aangeschreven.
De gemeenteraad stelde op 31 mei 2017 het ontwerp onteigeningsplan vast in uitvoering van
het GRUP. In het kader van deze nieuwe procedure werd een nieuw openbaar onderzoek
georganiseerd teneinde alle eigenaars van de betrokken percelen, omwonenden en
belanghebbenden behoorlijk de kans te bieden hun bezwaren en opmerkingen te laten
gelden. Alle eigenaars van de betrokken percelen werden voor de aanvang van het
openbaar onderzoek bij aangetekende brief op de hoogte gebracht dat het ontwerp van
onteigeningsplan ter inzage ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek.
Regelgeving
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2016 waarbij de WVI werd aangesteld als
ontwerper voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wonen.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie van de
provincieraad van West-Vlaanderen op 8 oktober 2015.
De Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening.
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 over de milieueffectrapportage
over plannen en programma's.
De wet van 9 juli 1991 houdende uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 117.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het onteigeningsplan met bijhorende onteigeningstabel van het GRUP Wonen, deelplan
Alveringem, in te trekken.
RUILVERKAVELING
14. Ruilverkaveling Sint-Rijkers - Inrichtingswerken deel 1 - aanvraag toelage
Voorwerp en motivering
Het Ruilverkavelingscomité van Sint-Rijkers wil de inrichtingswerken deel I uitvoeren.
Deze inrichtingswerken zijn:
* het heraanleggen van een gedeelte van de Bampoelstraat (700 m) en het aanleggen van
een nieuwe zijweg (105 m) aansluitend op de Bampoelstraat

* aanleggen van een 2 m brede berm met bermgracht over een afstand van 170 m
langsheen de Bampoelstraat, ten westen van de Bampoelbeek als tracéwijziging van de
bestaande polderwaterloop WN.3.1.31.5
* het vernieuwen en de tracéwijziging van de overwelving van de Klarewalbeek WN3.24
* het verbeteren van de bestaande afwatering van de Izenbergestraat, Dolfijnstraat,
Rozendaalstraat en Colaertshillestraat doorheen private percelen
* het plaatsen van een terugslagklep op de polderwaterloop WN.3.24.16 in de Klarewalbeek
WN3.24 langs het Lokanaal
* het oplossen van de wateroverlast in de achtertuinen van de woningen in de Putstraat
* het rooien van de populieren langsheen de Oerenstraat
* het plaatsen van dwarsduikers en vernieuwen van perceelsopritten inclusief verplaatsen
van hinderende nutsleidingen waar noodzakelijk.
De raming van de totale kostprijs van de werken na aanbesteding bedraagt € 3.437.987,34.
De raming voor de totale kostprijs van de multifunctionele inrichting van wegen en
waterlopen op het grondgebied van de gemeente Alveringem bedraagt € 1.120.688,09.
Het gemeentelijk aandeel in deze werken bedraagt 30%, hetzij een bedrag van €
336.206,43.
Regelgeving
Besluit van 20 juli 1994 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de bijdrage van het
Vlaams Gewest in de uitgaven voor de werken uitgevoerd door de ruilverkavelingscomités.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Keurt de gemeentelijke toelage voor de uitvoering van inrichtingswerken deel I in het
ruilverkavelingsblok van Sint-Rijkers voor een totaal bedrag van € 336.206,43 goed.
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
15. Restauratie kiosk Leisele - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze TV/2017/06
Voorwerp en motivering
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13 maart 2017 de ontwerpopdracht
voor de opdracht “Restauratie kiosk Leisele” toe te wijzen aan Dries Vanhove
Architectenbureau, Krombekeplein 9 te 8972 Krombeke.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. TV/2017/06 opgesteld door de
ontwerper, Dries Vanhove Architectenbureau, Krombekeplein 9 te 8972 Krombeke.
Het voorstel om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door agentschap onroerend erfgoed (80% op
een maximaal bedrag van € 50.000 excl. btw - te splitsen over twee premiedossiers).

De raming bedraagt € 65.079,28 € (incl.btw) waarvan € 2.178,00 niet betoelaagbaar
(plaatsbeschrijving en deel werfinrichting).
Deze raming is exclusief opties (voorzien van vlaggenmasten cfr. foto uit 1950 als bijlage).
Deze vlaggenmasten zijn niet betoelaagbaar en werden als optie opgenomen in het bestek
zodat het bestuur bij gunning kan beslissing om dit al of niet uit te voeren. Raming €
4.138,20 incl. btw.
Voor deze opdracht is € 60.000 voorzien in 2018 op actie M14-A07402/072000/22103007/GEM/COLLEGE/0/IE6-AP107/U.
Het voorziene krediet zal verhoogd 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, 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. TV/2017/06 en de raming voor de opdracht “Restauratie kiosk Leisele”,
opgesteld door de ontwerper, Dries Vanhove Architectenbureau, Krombekeplein 9 te 8972
Krombeke goed te keuren. De lastvoorwaarden vast te stellen 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 € 65.079,28 € incl.
21% btw en € 4.138,20 voor de opties.
Bovengenoemde opdracht te
voorafgaande bekendmaking.
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Subsidie aanvragen bij agentschap onroerend erfgoed.
Het voorziene krediet te verhogen bij de volgende budgetwijziging.
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