Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 21 augustus 2014
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en DHONDT Germain, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, ALBRECHT Johan, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda,
VANDENBROUCKE Marnik, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom en DESMEDT-HUYGHE Martine,
Raadsleden;
VERSCHAVE Hendrik, Secretaris;
Verontschuldigd : MOUTON Jean-Pierre.
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 13
augustus 2014 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20.08 uur.
Bij de aanvang van de zitting neemt de Raad, op verzoek van de VoorzitterBurgemeester, één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de heer Roger DEZEURE,
Ere-schepen van de gemeente Alveringem.
Vervolgens verzoekt de Voorzitter-Burgemeester de Raad om, overeenkomstig art. 29
van het Gemeentedecreet en art. 18§2 van het huishoudelijk reglement, de behandeling van
een aanvullend punt bij hoogdringendheid aan de dagorde toe te voegen. Het betreft de
definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met
2010 om reden dat een uitspraak binnen de 40 dagen noodzakelijk is, gezien de
belangrijkheid hiervan binnen de lopende gerechtelijke procedure en deze termijn tegen de
volgende reguliere gemeenteraad van september reeds voorbij zal zijn. De Raad verklaart
zich eenparig akkoord om dit punt onmiddellijk te behandelen als punt 1 van de dagorde. De
nummering van de overige punten wordt overeenkomstig doorgeschoven.
PUNT 1 BIJ HOOGDRINGENDHEID : DEFINITIEVE AFREKENING FORFAITAIRE
BIJDRAGEN BRANDWEER VOOR DE JAARREKENINGEN 2006 TOT EN MET 2010 –
NIET AKKOORD
Gelet op art. 10 §4 3°van de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming zoals
gewijzigd door de wet van 14.01.2013 inzake het adviesrecht van de gemeenteraad in deze
materie;
Gelet op ons besluit dd. 26.03.2014 houdende ongunstig advies aan het 1e voorstel van de
Gouverneur der Provincie dd. 10.02.2014 (document 785, ontvangen op 12/02/2014) van
definitieve berekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en
met 2010 voor de gemeente Alveringem;
Gelet op ons besluit dd. 23.06.2014 houdende ongunstig advies aan het 2e voorstel van de
Gouverneur der Provincie dd. 15.05.2014 forfaitaire kosten brandweer 2006 – 2010, waarbij
de bijdrage voor de gemeente Alveringem wordt gemilderd en het eerder gevorderde
supplement voor de rekeningjaren 2006 tot en met 2010 wordt herleid van € 792 722,51 tot €
449 314,11;

Gelet thans op het besluit van de Gouverneur der Provincie wn dd. 06.08.2014, ons
overgemaakt bij aangetekend schrijven van 08.08.2014, waarbij hij voorbijgaat aan ons
negatief advies en zijn 2e voorstel handhaaft en ter goedkeuring voorlegt aan de Minister van
Binnenlandse Zaken die daartoe over een termijn van 40 dagen beschikt;
Overwegende dat de gemeente eveneens over dezelfde termijn beschikt om haar akkoord
over te maken;
Overwegende dat ons bestuur bij collegebesluit van 31.03.2014 een procedure kort geding
voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge opstartte, ten einde te
verhinderen dat de betwiste bijdragen ambtshalve zouden worden afgenomen van de
rekening van de gemeente, gezien de manifeste onwettigheid van de voorgenomen
beslissing, welke gepleit wordt op de zitting van 3 oktober aanstaande;
Overwegende dat het door het besluit van de Gouverneur wn. mogelijk is dat de Minister een
uitvoerbare beslissing neemt vooraleer de procedure kort geding wordt gepleit en het
derhalve nodig is alle passende besluiten en maatregelen te nemen om de belangen van de
gemeente in deze maximaal te vrijwaren;
Gelet op onze uitgebreide argumentering in voornoemd negatief advies van 23.06.2014 en
in de conclusies in het kader van de procedure kort geding die onverminderd gehandhaafd
blijven;
Overwegende dat in het voormelde besluit van 6 augustus 2014 het omstandig gemotiveerd
negatief advies van de gemeenteraad onbeantwoord blijft:
 onder randnummer 3.6 van het besluit wordt enkel verwezen naar de wettelijke
verplichting van een gemeente zonder korps om bij te dragen in de kosten van de
organisatie van de brandweerdiensten, wat niet meer is dan een loutere stijlformule
die geen enkele weerlegging inhoudt van de concreet geformuleerde bezwaren;
 onder randnummer 3.7 van het besluit wordt verwezen naar een latere beoordeling
door de rechter in het kader van lopende procedures, terwijl de administratieve
overheid vanzelfsprekend haar motiveringsplicht niet kan afwentelen op de
rechterlijke macht.
Overwegende dat, afgezien van de gegrondheid van de bezwaren zoals geformuleerd in het
negatief advies van de gemeenteraad van 23 juni 2014, het besluit van de waarnemend
gouverneur een manifeste schending inhoudt van de formele motiveringsverplichting zoals
vastgelegd in de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van de individuele
bestuurshandelingen;
Overwegende dat ook bestuurshandelingen die onderworpen zijn aan een goedkeuringstoezicht van een hogere overheid, onderworpen zijn aan de formele motiveringsplicht, en dat
de motivering in de beslissing zelf terug te vinden moet zijn; wanneer de beslissing
voorafgegaan wordt door het inwinnen van wettelijk voorgeschreven adviezen, dan is het
essentieel dat de argumentatie van een negatief advies inhoudelijk wordt beantwoord;
Overwegende dat de summiere motivering, die afgezien van de opsomming van de
voorbereidende handelingen enkel terug te vinden is onder de randnummers 3.6 en 3.7 van
het besluit van 6 augustus 2014, absoluut niet pertinent is noch relevant, en derhalve niet
draagkrachtig;

Overwegende bovendien dat de provinciegouverneur in het besluit van 6 augustus 2014
onder de rubriek “wettelijke basis” uitdrukkelijk verwijst naar de ministeriële omzendbrief van
6 maart 2013, terwijl :
 deze omzendbrief is aangetast door machtsoverschrijding omdat de minister zich op
het terrein van de wetgevende macht heeft begeven om de regelgeving aan te
vullen of te wijzigen: dit is een inbreuk op het legaliteitsbeginsel vastgelegd in
artikel 162, eerste lid en tweede lid, 3°, van de Grondwet en artikel 108 van de
Grondwet dat de uitvoerende bevoegdheid ten aanzien van de wet op federaal vlak
toewijst aan de Koning en niet bij de minister,
 deze omzendbrief, gezien zijn reglementair karakter, onderworpen diende te worden
aan het voorafgaand advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State
(artikel 3, §1 van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State), bij gebreke
waarvan niet alleen de omzendbrief zelf maar ook elke daarop gebaseerde
beslissing onwettig is.
Overwegende derhalve dat de minister de door de gouverneur gevraagde goedkeuring van
het besluit van 6 augustus 2014 dient te weigeren, niet alleen wegens het manifeste
motiveringsgebrek en de onwettigheid van de omzendbrief van 6 maart 2013, maar ook
wegens de andere gronden zoals geformuleerd in het voorafgaand negatief advies van de
gemeenteraad d.d. 23.06.2014;
Gelet op art. 42, 146 §3, 151 en 153 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De gemeenteraad neemt akte van het besluit van de Gouverneur der Provincie wn
dd. 06.08.2014, waarbij hij zijn 2e voorstel van de forfaitaire kosten van de brandweer voor
de jaren 2006 tot en met 2010 voor de gemeente Alveringem handhaaft en ter goedkeuring
voorlegt aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Art. 2. De gemeenteraad verklaart zich niet akkoord met voornoemd besluit dd. 06.08.2014
van de Gouverneur der Provincie wn, waarbij hij zijn 2e voorstel forfaitaire kosten van de
brandweer voor de jaren 2006 tot en met 2010 voor de gemeente Alveringem handhaaft en
ter goedkeuring voorlegt aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Art. 3. De gemeenteraad stemt er mee in dat het college van burgemeester en schepenen
alle passend geachte rechtsmiddelen aanwendt mocht het onwettig besluit van de
gouverneur toch worden goedgekeurd door de minister.
Art. 4. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Heer
Gouverneur der Provincie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

PUNT 2 : COMPTABILITEIT GEMEENTE : GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 1
DIENSTJAAR 2014 - OPENBARE VERGADERING
Overwegende dat het noodzakelijk is zekere begrotingsposten te wijzigen om te kunnen
voldoen aan de noodwendigheden van de dienst;
Gezien het ontwerp van eerste wijziging van het gemeentelijke budget voor het
dienstjaar 2014 opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen, en waarvan
aan ieder Raadslid overeenkomstig art. 21 van het Gemeentedecreet één exemplaar in de

voorgeschreven vorm samen met de bijlagen persoonlijk aan huis werd overhandigd,
minstens acht dagen voor de vergadering;
Gelet op het verslag van het managementteam dd. 04.08.2014 waarbij de budgetwijziging nr.
1 gunstig werd geadviseerd;
Overwegende dat de globale samenvatting er uitziet als volgt :

Schema M2:
De staat van het
financieel
evenwicht

RESULTAAT OP
KASBASIS

2014

2015

2016

2017

2018

543.633

746.830

844.750

853.116

955.716

1.022.085

5.293.882

5.216.076

5.283.443

5.388.956

5.406.318

5.454.816

5.837.515

5.962.905

6.128.192

6.242.072

6.362.034

6.476.902

3.146.638

3.210.803

3.310.961

3.360.068

3.409.826

3.457.138

2.690.877

2.752.103

2.817.232

2.882.004

2.952.208

3.019.763

-4.612.825

-2.552.349

-774.175

-103.000

-61.600

-58.000

5.513.604

4.013.644

998.379

303.000

261.600

258.000

900.779

1.461.295

224.204

200.000

200.000

200.000

1.602.167

1.832.684

-338.182

-525.509

-545.520

-532.337

397.833

467.316

538.182

525.509

545.520

532.337

397.833

467.316

538.182

525.509

545.520

532.337

397.833

467.316

538.182

525.509

545.520

532.337

2.000.000

2.300.000

200.000

0

0

0

2.000.000

2.300.000

200.000

0

0

0

-2.467.026

27.165

-267.607

224.607

348.596

431.749

V. Gecumuleerde
budgettaire resultaat
vorig boekjaar

2.958.878

491.852

519.017

251.410

476.017

824.613

VI. Gecumuleerde
budgettaire resultaat
(IV+V)

491.852

519.017

251.410

476.017

824.613

1.256.362

VII. Bestemde gelden
(toestand op 31
december)

65.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

65.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

426.852

319.017

51.410

276.017

624.613

1.056.362

I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven

B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes

2. Overige

II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële
schulden
a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen
en leasings

IV. Budgettaire
resultaat boekjaar
(I+II+III)

A. Bestemde gelden
voor de exploitatie

VIII. Resultaat op
kasbasis (VI-VII)

2019
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AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

721.634

986.198

1.050.054

1.105.904

1.191.628

1.240.887

A. Exploitatieontvangsten

5.837.515

5.962.905

6.128.192

6.242.072

6.362.034

6.476.902

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto
kosten van schulden (1-2)

5.115.881

4.976.708

5.078.138

5.136.168

5.170.406

5.236.015

5.293.882

5.216.076

5.283.443

5.388.956

5.406.318

5.454.816

178.002

239.368

205.304

252.788

235.912

218.801

575.835

706.684

743.486

778.297

781.432

751.138

A. Netto-aflossingen van schulden

397.833

467.316

538.182

525.509

545.520

532.337

B. Nettokosten van schulden

178.002

239.368

205.304

252.788

235.912

218.801

145.800

279.514

306.568

327.607

410.196

489.749

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven
(A+B)

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 44261,inschrijvingsnummer 44261, exploitatie
42323, investeringen 1715, liquiditeiten 129
Gelet op de toelichting door de Burgemeester-Voorzitter, Schepen van Financiën, van de
belangrijkste nieuwe ontvangsten en uitgaven alsook met duiding bij het nieuwe algemeen
resultaat en toelichting bij de verschillende schema’s en nota’s, welke aanleiding geeft tot
volgende vragen van de geciteerde raadsleden waarop de Burgemeester-Voorzitter
antwoordt :
- Bart COPPEIN : wat precies behelst de – € 500.000 voor leveringen en onbenut krediet op
registratiesleutel 0790/22890000 van het doelstellingenbudget en is dit bedrag eventueel
opnieuw voorzien onder andere posten ? Dit door rekendienst te laten uitzoeken en
antwoord onverwijld te communiceren.
- Marc WACKENIER : wat is de reden van opname van nieuwe facultatieve toelagen ?
Aanvragen laattijdig ontvangen.
Gaat, daar verder geen enkel lid van de Raad een afzonderlijk onderzoek en stemming
vraagt over enig specifiek artikel van dit voorstel van budgetwijziging, bijgevolg over tot de
stemming over het geheel van dit ontwerp;
Gelet op de omzendbrief dd. 22.03.2013 van de Vlaamse Overheid, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel te Brussel betreffende strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de
beleids- en beheerscyclus (omzendbrief BB 2013/4);
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42, 43,
145 tot en met 179 en 253 §1 2°;
Gelet op art. 154, 177 en 253 §1 2° van het Gemeentedecreet;

BESLUIT : met TIEN stemmen vóór [LIEFOOGHE Gerard, VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques,
DHONDT Germain, ALBRECHT Johan, BUTAYE - BUTAYE Gerda, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, SAP Tom,
DESMEDT-HUYGHE Martine, GODDERIS-T’JONCK Danielle] bij VIER onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT
Philip, VANDENBROUCKE Marnik, COPPEIN Bart]

Art. 1. De wijziging nr. 1 van het budget van het dienstjaar 2014 zoals boven omschreven
wordt goedgekeurd.
Art. 2. De wijziging zal overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet ter
kennisname door de bevolking worden neergelegd op het gemeentehuis op welke
mogelijkheid bij aanplakking zal worden gewezen.
Art. 3. De budgetwijziging met bijhorende stukken zal samen met afschrift van dit besluit aan
de heer Gouverneur der Provincie worden overgemaakt.
PUNT 3 : BETALING VAN INVESTERINGSSUBSIDIE AAN DE IWVA TEN BEDRAGE
VAN € 960.127,01 VOOR RIOLERINGSWERKEN TE ALVERINGEM, HOOGSTADE EN
STAVELE.
Gelet op ons besluit van 24.11.2005 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 gebruikrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht van
beheer der gemeentelijke watersaneringstaken;
Gelet op onze respectievelijke besluiten houdende goedkeuring van de bijzondere bestekken
met bijhorende documenten voor het uitvoeren van diverse rioleringswerken op het
grondgebied van Alveringem en betrekking hebbende op volgende projecten :
-Stavele dorpskom R17 W207123 (overschot)
-Stavele drukriolering R20 W208269
-Hoogstade R21 W209148
-Alveringem R19 W210103 ‘Klarewal’
-Alveringem R19 W208180 ‘Oude Fortem’
Overwegende dat deze werken tijdens het dienstjaar 2013 werden opgestart of verder
afgewerkt en bijgevolg de IWVA hiervoor reeds een aantal facturen heeft betaald;
Overwegende dat de kostprijs verdeeld wordt over drie partijen elk voor hun aandeel, te
weten Aquafin, IWVA en gemeente Alveringem.
Overwegende dat de Gemeente ook een deel waarvoor de IWVA als medecontractant
optreedt ten laste neemt, zijnde het verschil tussen de kostprijs van het aandeel van IWVA
en de subsidies die IWVA geniet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24.11.2005 houdende goedkeuring van de
overeenkomst tot regeling van de praktische en operationele aspecten van het verlenen van
een gebruikrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht van beheer der
gemeentelijke watersaneringstaken aan de IWVA waarin hoger vermeld principe is
opgenomen;
Overwegende dat de bijdrage van de gemeente in het aandeel van IWVA de vorm aanneemt
van een investeringssubsidie;

Gelet op het schrijven dd. 07.07.2014 van de IWVA houdende overzicht van de
gerealiseerde werken voor 2013 en 2014 waarbij momenteel het verschil tussen de kostprijs
van het aandeel van IWVA en de subsidies € 960.127,01 bedraagt en houdende de
aanvraag met verantwoordingsdocumenten tot uitbetaling van deze investeringstoelage;
Gelet op het budget 2014 waar onder actie nr. 001.035.001.0001 overig beleid
registratiesleutel 0310/66 40 00 00 een krediet voorzien werd van € 224.439,35 en Oude
Fortem actie nr. 001.028.001.001 project Alveringem : Appelstraat, Oude Fortemstraat,
Kwellemolenstraat en aanleg drukriolering, registratiesleutel 0310/66 40 00 00 een krediet
voorzien werd van € 736.393,42;
Gelet op de geldende wetgeving terzake;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad verleent goedkeuring voor toekenning en uitbetaling van € 960.127,01
investeringssubsidies aan IWVA voor de diverse hierboven omschreven rioleringswerken op
het grondgebied van de gemeente Alveringem als tussenkomst in het aandeel van IWVA in
deze werken.
Art. 2. Afschrift van de besluit zal aan de IWVA en de ontvanger worden overgemaakt.
PUNT 4 : COMPTABILITEIT OCMW – DIENSTJAARREKENING 2013.
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen:
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gezien de jaarrekening met bijlagen voor het dienstjaar 2013 van het O.C.M.W. bestuur van
Alveringem, in het kader van de nieuwe OCMW boekhouding bestaande uit de balans en de
resultatenrekening, de toelichting, het schema van de financiële stromen, het jaarverslag en
de bijlagen, opgemaakt door de Gewestelijke Ontvanger de Heer Bernard POTTIE te
Alveringem en ons door voormeld bestuur voorgelegd na vaststelling door de eigen raad in
zitting van 07.08.2014 en overgezonden aan de gemeenteraad op 08.08.2014;
Gelet op de uitgebreide toelichting bij de voorgelegde stukken door de OCMW-voorzitter schepen, meer in het bijzonder over de activa en passiva van de balans en het
activiteitenverslag voor de diverse activiteitencentra;
Overwegende dat na vraag van de Voorzitter hieromtrent geen enkel lid van de Raad een
afzonderlijk onderzoek vraagt;
BESLUIT :
Art. 1 De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen bij de in het kader van de
nieuwe OCMW boekhouding voorgelegde jaarrekening voor het dienstjaar 2013 van het
O.C.M.W. bestuur van Alveringem, bestaande uit de balans en de resultatenrekening, de

toelichting, het schema van de financiële stromen, het jaarverslag en de bijlagen dienen ter
kennis gebracht van de Provinciegouverneur.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het plaatselijk O.C.M.W.-bestuur
worden toegestuurd.
PUNT 5 : GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR DE
OPDRACHT “LEVEREN VAN 13 ERGONOMISCHE BUREAUSTOELEN VOOR
GEMEENTEPERSONEEL”.
Overwegende dat de bureaustoel van het merendeel van het gemeentepersoneel aan
vervanging toe is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “leveren van 13 ergonomische bureaustoelen
voor gemeentepersoneel” een bijzonder bestek met nr. TV/2014/04 werd opgesteld door
Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of
€ 10.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2014 onder actie
1419/001/035/001/001 “overig beleid” met registratiesleutel 0115/24200000 “aankoop
bureaustoelen”;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals het bezwaar van
raadslid Danielle GODDERIS-T’JONCK tegen de hoge kostprijs van deze aankoop waarop
de Voorzitter repliceert dat het om een ruime raming gaat en bij de toewijzing zeker
uitgekeken zal worden naar een voordelige prijs en welke verder geen aanleiding geven tot
amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het voorgelegde ontwerpbesluit;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op 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, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. TV/2014/04 en de
raming voor de opdracht “leveren van 13 ergonomische bureaustoelen voor
gemeentepersoneel”, opgesteld door Gemeente Alveringem. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 8.264,46 excl. btw of
€ 10.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
PUNT 6 : GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VOOR AANLEG VAN EEN
GESCHEIDEN RIOOLSTELSEL + DRUKRIOLERING – FASE 2 TE HOOGSTADE
Gelet op de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 31.03 en
21.04.2008 houdende respectievelijk princiepsbesluit tot en indienen aanvraag bij VMM voor
kleinschalige waterzuivering en aanleg 2DWA en RWA in de Hoogstadestraat, 2DWA in de
Kerkstraat, drukriolering in de Eikhoek, clusters 309-8,10 in de Hoogstadestraat en cluster
309-9 en stuk naar Eikhoek;
Gelet op de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26.05 en
24.09.2008 houdende opdracht aan de GRONTMIJ, Oostendsesteenweg 146 te 8000
Brugge als ontwerper voor het uitvoeren rioleringswerken te Alveringem tot uitbreiding
hiervan met de aanleg van de hierboven omschreven 2DWA en RWA in Hoogstade in een
gecombineerd dossier met de door AWV geplande werken, dit volgens de voorwaarden van
hun offerte dd. 14.04.2008 mits een ereloon tegen de aanpassingscoëfficiënt “c” van 0,90;
Gelet op het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
dd. 27.07.2011 houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke
rioleringen, KWZI’s en individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het eerste
kwartaalprogramma 2012;
Gelet op het schrijven dd. 26.08.2011 van de VMM met overzicht waaruit blijkt dat het
Rioleringsproject Gapaard (Alveringem-Lo-Reninge) – W212042 : drukriolering clusters 30917, 309-22, 309-9, 309-19 en woningen Gapaard 1 tem 7 alsook riolering Brouwerijstraat
opgenomen werd op het subsidiëringsprogramma voor het rollend meerjarenprogramma
2012-2016, Programma 2012 – 1ste kwartaal;
Gelet op ons besluit dd. 27/05/2010, houdende goedkeuring van het bijzonder bestek
266100 aanleg fase 1 gescheiden rioolstelsel + drukriolering in de Hoogstadestraat,
Kerkstraat en Eikhoek te Hoogstade dossier W209148;
Gelet op onze besluiten dd. 23.05.2012 en 30.05.2013 houdende goedkeuring respectievelijk
van het voorontwerp en aangepast voorontwerp voor aanleg van een gescheiden rioolstelsel
+ drukriolering – fase 2 te Hoogstade met beroep op artikel 20 subsidiebesluit van
01.02.2002;

Gelet op het thans bij schrijven van 01.07.2014 van Grontmij Belgium te Brugge voorgelegde
ontwerpdossier bestaande uit het bijzonder bestek 266100B met bijhorende meetstaat der
werken, het inschrijvingsbiljet met beknopte meetstaat, het veiligheids- en gezondheidsplan,
de raming der werken en de ontwerpplannen;
Overwegende dat de kosten voor de totaliteit van deze werken geraamd worden op €
585.660,58 waarvan 100% gesubsidieerde werken € 276.180,88 waarin € 194.983,70 tlv
IWVA en € 81.197,18 tlv Lo-Reninge; 75% gesubsidieerde werken € 131.632,60 waarin €
32.908,15 tlv IWVA evenals wegeniswerken € 128.906,40 tlv IWVA, € 24.594,00 tlv
Alveringem en € 24.346,70 tlv Lo-Reninge, alle sommen excl. BTW;
Gelet op onze besluiten dd. 24.11.2005 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 gebruikrecht op watersaneringsinfrastructuur en overdracht van
beheer der gemeentelijke watersaneringstaken;
Gelet op afdeling 3 art. 17 van het subsidiebesluit van de Vlaamse Regering dd. 01.02.2002
inzake gemeentelijke openbare rioleringen en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie
zoals herhaaldelijk gewijzigd evenals het schrijven dd. 20.04.2010 van de
Provinciegouverneur ter zake;
Gelet op de wet van 29.07.91 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 57 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Het hieraangehechte ontwerpdossier nr. 266100B inzake aanleg van een gescheiden
rioolstelsel + drukriolering – fase 2 te Hoogstade , zoals opgemaakt door studiebureau
GRONTMIJ te Brugge , wordt goedgekeurd.
Art. 2. De raming van deze werken ten bedrage van € 585.660,58 samengesteld zoals
hierboven omschreven excl. BTW worden goedgekeurd overeenkomstig de financiering van
deze werken zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2015 onder actie
001.028.001.002..
Art. 3. Aan de Vlaamse Milieumaatschappij wordt verzocht tot het toekennen van de
afwijking van art. 20 zodat de aanbestedingsprocedure voor onderhavig dossier kan gestart
worden vooraleer de goedkeuring van de Provinciegouverneur wordt verkregen op het
ontwerpdossier.
Art. 4. Afschrift van dit besluit zal bij de bundel worden gevoegd die voor verder gevolg aan
de IWVA en de VMM zal worden toegestuurd.

PUNT 7 : WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING - AANPASSINGEN AAN
GEWIJZIGDE WETGEVING.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzegtermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen:

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en
het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van
de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
Gelet op het raadsbesluit van 23 december 2008 houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Alveringem, en latere
wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is om de plaatselijke rechtspositieregeling aan te passen
aan de bovenvermelde wijzigingen in de regelgeving;
Overwegende dat er geen contractuele personeelsleden meer zijn die zich nog in hun
proeftijd bevinden;
Gelet op het verslag van het Managementteam dd. 04.08.2014
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité dd.06.08.2014 waar deze wijzigingen
werden behandeld onder punt 1;
BESLUIT : eenparig
Art. 1 . In artikel 2 van de gemeentelijke rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting van
23 december 2008 en latere wijzigingen, wordt punt 11° geschrapt.
Art. 2. In artikel 31 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in §2, derde
lid de zinsnede “waarin de proeftijd duidelijk wordt vastgelegd” geschrapt.
Art. 3 . In de hoofding van titel III, hoofdstuk III van de voormelde gemeentelijke
rechtspositieregeling worden de woorden “en contractueel” geschrapt.
Art. 4. Artikel 33 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt als volgt
vervangen :
“De duur van de proeftijd voor het statutair personeelslid is als volgt bepaald:
De duur van de proeftijd bedraagt, ongeacht de prestatiebreuk, voor de niveaus E, D en de
basisgraad van niveau C zes maanden. Voor de hogere graad van niveau C, niveau B en A
en de decretale graden is de proeftijd twaalf maanden.

Indien van de kandidaten voor statutaire betrekkingen wordt geëist dat zij tijdens de proeftijd
een bijzondere bekwaamheidsakte, rijbewijs, … behalen, worden de proeftijd en de
verlenging ervan in de bijzondere voorwaarden vastgesteld rekening houdend met de tijd die
nodig is om deze akte te behalen.
De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire aanstelling op
proef in tijdelijk verband bij het bestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de functie waarin
hij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op voorwaarde dat
het personeelslid daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen.”
Art. 5. In artikel 35, §1 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in het
eerste lid de zin “Voor contractuele arbeiders is dit één dag voor het einde van de proeftijd.”
geschrapt.
Art. 6 . Artikel 36 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt als volgt
vervangen :
“Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van het
ongunstige resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling
in statutair verband, wordt ambtshalve ontslagen.
Het ontslag, vermeld in het eerste en het tweede lid, wordt gegeven in overeenstemming met
de bepalingen van artikel 108, §1 voor wat de statutaire personeelsleden betreft.
De aanstellende overheid hoort het statutaire personeelslid vooraf.”
Art. 7. In artikel 39 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in het derde
lid de zin “De bepalingen van evaluatie tijdens de proeftijd zijn wel van toepassing”
geschrapt.
Art. 8. In artikel 74, §2 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in punt
2°de zinsnede “en ze hebben de proeftijd beëindigd” geschrapt.
Art. 9. In artikel 75 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt het laatste
lid geschrapt.
Art. 10.In artikel 79, §2 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in punt
2°de zinsnede “en ze hebben de proeftijd beëindigd” geschrapt.
Art. 11.In artikel 84, §1 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt de
zinsnede “dat de proeftijd heeft beëindigd” geschrapt.
Art.12. In artikel 85 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt in het
tweede lid de zinsnede “dat niet meer in de proeftijd is en” geschrapt.
Art. 13.Artikel 98 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt geschrapt.
Art.14.In artikel 99 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt de zinsnede
“die de proeftijd voltooid hebben” geschrapt.
Art.15.In artikel 106van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling wordt §2 als volgt
gewijzigd:

“§2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast
aangestelde statutaire personeelslid:
1°
het vrijwillige ontslag;
2°
de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige
eindevaluatie met vermelding geheel onvoldoende, vermeld in artikel 48.
3°
de
pensionering
ingevolgde
de
toepassing
van
de
pensioenwetgeving;
4°
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde
statutaire personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden.
Het statutaire dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op
verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het
personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de
aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de
verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één
jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging
de hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid.”
Art. 16.In artikel 176, §1 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling worden de
woorden “vast aangestelde” geschrapt.
Art. 17.In artikel 177 van de voormelde gemeentelijke rechtspositieregeling worden de
woorden “vast aangestelde” geschrapt.
Art. 18.Artikel 15 van dit besluit treedt in werking op 1 maart 2014.
Art.19.Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd :
Art. 12.
De aanstellende overheid kan, bij de vacantverklaring en op basis van een grondige
motivatie, bepalen dat de diplomavereiste, die als regel geldt voor de niveaus A, B en C,
uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria vervalt op voorwaarde
dat de functie noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering
van de hogere overheid een specifiek diploma vergt.
Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma
beschikt, in aanmerking als hij, ofwel:
1. voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt
voor een niveau- of capaciteitstest;
2. beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt
overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van
beroepsbekwaamheid;
3. beschikt over een op de functie afgestemd attest van een
beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse
Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid ten laatste bij de vacantverklaring van
de functie of kandidaten die niet aan de diplomavereiste beantwoorden, in aanmerking
komen voor aanwerving.
Bij toepassing van dit artikel zal voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de diverse
vakorganisaties voor welke functie dit wordt toegepast.
Art.20. Artikel 80 bis wordt als volgt gewijzigd :

Hoofdstuk XI. Terbeschikkingstelling van personeel aan het OCMW
Art. 80bis.
De gemeenteraad kan personeel ter beschikking stellen van het OCMW Alveringem, mits
goedkeuring van de OCMW-raad. Dit na onderhandeling met de diverse vakorganisaties.
Art. 21.Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
en wordt tevens ter informatie aan de firma A&S Solutions en de diverse vakorganisaties
overgemaakt.
PUNT 8 : UITBRENGEN VERSLAG DOOR DE BESTUURDER WVI OVER DE
UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT EN VERSTREKKEN TOELICHTING BIJ HET
BELEID VAN DE DIENSTVERLENENDE OF OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING.
Gelet op artikel 53 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 zoals gewijzigd bij decreet van 18
januari 2013, houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de
op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van
de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uitbrengen over de uitoefening van
hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de dienstverlenende of opdracht
houdende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente voor diverse doeleinden aangesloten is bij de West-Vlaamse
intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand (WVI)
cvba;
Gelet op ons besluit dd. 24.01.2013 waarbij Mr. Jacques BLANCKAERT, schepen, werd
voorgedragen als kandidaat bestuurder van de gemeente bij de WVI en in die hoedanigheid
werd benoemd in de bijzonder algemene vergadering van 28.03.2013 voor de periode van
zes jaar.
Mr. Jacques BLANCKAERT, bestuurder bij de WVI, brengt in openbare vergadering van de
huidige gemeenteraad verslag uit over de uitoefening van zijn mandaat in gezegde
intercommunale op basis van het jaarverslag 2013, zoals voorgelegd aan de algemene
vergadering van 22.05.2014, waaruit hij volgende aandachtpunten licht :
-

-

-

de WIV is bezig aan het herdefiniëren van haar visie en missie op basis van drie
pijlers : meer ondersteunen van lokale besturen bij hun taken, bij de samenwerken
tussen lokale besturen en in de streekontwikkeling.
voor onze gemeente gebeurt dit via Westhoekoverleg en WVI wenst deze werking uit
te werken voor gans West Vlaanderen.
financieel werd het boekjaar afgesloten met een verlies van € 6,9 miljoen, het eigen
vermogen bedraagt thans € 98,3 mlj. en de verkoop van bedrijfsgronden is van € 20,7
mlj. naar € 18,7 mlj. gedaald afhankelijk van wat beschikbaar is.
voor Alveringem zit het gemeentelijk structuurplan in zijn laatste fase, in het
algemeen verandert er niets.

Op vraag van raadslid WACKENIER of de WVI in 2015 projecten heeft voor Alveringem,
antwoordt de bestuurder ontkennend.
Einde zitting 20.45 u. einde vragen 20.58 u.

