Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 24 november 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, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle,
HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom en DESMEDT-HUYGHE
Martine, Raadsleden;
VERSCHAVE Hendrik, Secretaris;
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 14
november 2014 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 uur 33.
PUNT 1 : VOORLOPIGE AANVAARDING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK
STRUCTUURPLAN (GRS).
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de
opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, meer bepaald Titel II, afdeling 4,
artikels 2.1.14 tot en met artikels 2.1.19;
Gelet op het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zoals opgemaakt door de
West-Vlaamse Intercommunale;
Gelet op het advies van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen
dd. 6 februari 2014;
Gelet op het advies van Ruimte Vlaanderen dd. 6 februari 2014;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering gehouden op 7 februari 2014;
Overwegende dat het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan
bovenvermelde opmerkingen (adviezen) werd aangepast;
Overwegende dat het aangepast gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening (gecoro) werd voorgelegd; dat de gecoro op 1 oktober 2014
een voorwaardelijk gunstig advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan het advies
van de gecoro werd aangepast;
Gelet op huidig voorliggende ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
Gelet op de omstandige toelichtingen ter zitting bij dit dossier verstrekt door Mr. Jan DE
MOOR, stafmedewerker cel ruimtelijke planning & mobiliteit bij de West-Vlaamse
intercommunale, ontwerper van het plan;

Gehoord de overwegingen, bedenkingen en vraagstelling van volgende raadsleden inzake :
- Mevr. Danielle GODDERIS-T’JONCK : verzoek tot het ter beschikking stellen van de
presentatie aan de raadsleden, voor wat staan de gearceerde delen in de dorpskommen,
Alveringem is één van de laatste gemeenten zonder GR, wat toegestaan in leegstaande
landbouwbedrijven..
- Mr. Jean-Pierre MOUTON : alles ligt al vast door de RVK en de N8, GRS is meer een
verhaal van beperkingen dan van mogelijkheden, wat is de meerwaarde, wat met de
woonuitbreidingsgebieden, at woonlinten en opvulregel, mogelijkheden benutting
leegstaande landbouwbedrijven waarvan het aantal de volgende jaren steeds meer zal
toenemen.
- Mr. Marnik VANDENBROUCKE : wat is het verschil met het vorige voorgelegd plan,
bepaling meervoudig hoofddorp, gebruik opvulregel, bestemmingswijziging leegstaande
hoeven
- Mr. Philip AMELOOT : wat vindt schepen lokale economie over het verdwijnen van
landbouwgronden?
- Mr. Marc WACKENIER : wat met onroerend bouwkundig erfgoed inzake beperkingen en
mogelijkheden, wat met huidige economische activiteiten op leegstaande landbouwbedrijven.
- Mr. Bart COPPEIN : bezorgdheid over ontwikkelde visie die gevaren inhoudt o.a. alles
wordt in het centrum Alveringem geconcentreerd, is versmachten van buitengebied,
woonuitbreidingsgebieden verplaatst, volgende keer misschien weer verschuiving naar
centrum, wat voorzieningen motorhomes die visueel vervuilend zijn, buitenverblijven
onttrokken aan woonfunctie.
- Mr. Jacques BLANCKAERT : Alveringem kan zich gelukkig prijzen niet bij de eerste klaar te
zijn, sommige voorlopers beklagen zich dat en zijn wegens de vele wijzigingen al volop aan
het aanpassen.
Gehoord de omstandige antwoorden en toelichtingen van Mr. Jan DE MOOR en de
Voorzitter op voorgaande tussenkomsten welke verder geen aanleiding geven tot
aanpassingen of correcties aan het voorgelegde document;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op de bepalingen van artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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 VIJF onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT

Philip, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, COPPEIN Bart]

Art. 1. Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voorlopig vastgesteld.
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven het ontwerp
van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.
PUNT 2 : COMPTABILITEIT GEMEENTE : WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 –
VASTSTELLING - OPENBARE VERGADERING
Gelet op ons besluit dd. 26.12.2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 20142019;
Gelet op ons besluit dd. 21.08.2014 houdende vaststelling van de budgetwijziging 1 – dj
2014;

Gelet op de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 16.10.2014 dat de
berekende autofinancieringsmarge in deze budgetwijziging lager was dan deze vastgesteld
in het meerjarenplan 2014-2019 en hiertoe een wijziging aan het meerjarenplan dient te
worden vastgesteld;
Gelet tevens op de gevolgen van de afrekening van de forfaitaire kosten van de brandweer
voor de periode 2006-2010 tijdens het budgetjaar 2014;
Gelet op het voorgelegde ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019,
bestaande uit een verklarende nota en een financiële nota, opgemaakt in toepassing van
artikel 146 van het gemeentedecreet;
Gelet op het gunstig advies van het Managementteam dd. 07.11.2014;
Overwegende dat de globale samenvatting er uitziet als volgt :

Overwegende dat aan ieder raadslid, overeenkomstig art. 146 §4 van het gemeentedecreet,
één exemplaar met bijhorende stukken, persoonlijk aan huis werd overhandigd minstens
veertien dagen voor de vergadering;
Gehoord de beknopte toelichting door de Voorzitter-Burgemeester – schepen voor financiën;
Gelet op de omzendbrief dd. 22.03.2013 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);

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°;
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 VIJF onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT
Philip, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, COPPEIN Bart]

Art. 1. Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 met bijhorende stukken wordt aanvaard en
goedgekeurd.
Art. 2. Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 met bijhorende stukken zal samen met
afschrift van dit besluit aan de heer Gouverneur der Provincie worden overgemaakt.
PUNT 3 : COMPTABILITEIT GEMEENTE : BUDGETWIJZIGING 2 - DIENSTJAAR 2014 OPENBARE VERGADERING
Overwegende dat het noodzakelijk is zekere begrotingsposten te wijzigen om te kunnen
voldoen aan de noodwendigheden van de dienst;
Gelet op ons besluit dd. 21.08.2014 houdende goedkeuring budgetwijziging 1 – dienstjaar
2014;
Gelet op de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 16.10.2014 dat de
berekende autofinancieringsmarge in deze budgetwijziging lager was dan deze vastgesteld
in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet tevens op de financiële gevolgen van de kosten van de brandweer voor de jaren 20062010;
Gezien het ontwerp van tweede wijziging van het gemeentelijke budget voor het dienstjaar
2014 opgemaakt door het College van Burgemeester en Schepenen, en waarvan aan ieder
Raadslid overeenkomstig art. 154 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. 07.11.2014 waarbij de budgetwijziging
nr. 2 gunstig werd geadviseerd;
Overwegende dat de globale samenvatting er uitziet als volgt :

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;
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 VIJF onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT
Philip, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, COPPEIN Bart]

Art. 1. De wijziging nr. 2 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 4 : AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN
GEMEENTELIJKE ZALEN – WIJZIGING TARIEF.
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een aantal zalen ondergebracht in de
voormalige parochiezaal te Alveringem, in voormalige gemeentelijke scholen te Leisele,
Izenberge en Hoogstade en in een nieuwbouw te Stavele, allen ombebouwd voor en ter
beschikking gesteld van de plaatselijke bevolking;
Gelet op ons besluit dd. 23.12.2004 houdende goedkeuring van het gemeentelijk reglement
voor de uitbating van deze gemeentelijke zalen, meer bepaald punt 10 ‘Vergoeding voor het
gebruik van de zalen’;
Overwegende dat bepaalde momenteel gehanteerde tarieven achterhaald zijn en het
bijgevolg aangewezen is deze punten te actualiseren naar de huidige tijd;
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is een tariefverhoging toe passen voor het gebruik
van deze zalen en punt 10 van huidig reglement in die zin dient te worden aangepast;
Gelet op het schrijven dd. 14.08.2014 gericht aan alle zaalcomités van de gemeente met
verzoek of zij zich akkoord kunnen verklaren met deze tariefverhoging of eventueel andere
suggesties naar voren willen brengen;
Gelet op hun antwoord respectievelijk dd. 24.08 en 07.09.2014, 14.10.2014, 28.08.2014,
21.08.2014 en 10.10.2014;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de bedenkingen en
vragen van de raadsleden Marc WACKENIER (bezorgdheid overlast, betere organisatie
reservaties zalen, betere controle aanvragen en borg, te groot gebruik door niet inwoners,
klachten van zaalcomités, vrijwilligers meer appreciëren voor inspanningen ten voordele van
gemeente), Philip AMELOOT (buurgemeenten doen geen dergelijk aanbod), Marnik
VANDENBROUCKE (zeer vroegtijdig reserveren bijna noodzaak), Danielle GODDERIST’JONCK (gebruik door externen ten koste van eigen inwoners), waarop de Voorzitter
antwoordt en welke verder geen aanleiding geven tot amendementen, stemmingen ter zake
of aanpassingen aan het voorgelegde ontwerpbesluit;
Gelet op art. 42 §3 van het Gemeentedecreet;

Overeenkomstig art. 36 2e alinea laatste zin van het huishoudelijk reglement, rechtvaardigt
raadslid WACKENIER na de stemming het stemgedrag van zijn fractie, met name dat de
onthouding gestoeld is op de hiervoor uiteengezette argumenten;
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 VIJF onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT

Philip, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre, COPPEIN Bart]

Art. 1. Punt 10 van ons besluit van 23.12.2004 in deze materie wordt aangepast aan de
hierboven aangehaalde opmerking en wordt volledig vervangen als volgt :
“ 10. De vergoeding voor het gebruik van de zalen wordt vastgesteld als volgt:
- gratis voor niet winstgevende activiteiten van verenigingen van Groot -Alveringem en 38 50
Euro voor niet winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem.
- 38 Euro voor winstgevende activiteiten van verenigingen van Groot -Alveringem en 76 100
Euro voor winstgevende activiteiten van verenigingen van buiten Groot- Alveringem. Voor de
zalen van Hoogstade en Izenberge evenals de kleine (keuken) zaal te Alveringem worden
deze bedragen teruggebracht tot 25 Euro en 50 Euro.
- 76 125 Euro voor particulieren van Groot -Alveringem en 150 225 Euro voor particulieren
van buiten Groot-Alveringem. Voor de zalen van Hoogstade en Izenberge evenals de kleine
(keuken) zaal te Alveringem zijn deze bedragen teruggebracht tot 38 63 Euro en 75 113
Euro.”
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter van de betreffende
zaalcomités en ter kennis gebracht worden aan het publiek.
PUNT 5 : GOEDKEURING WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN 2014-2019 VAN DE
KERKFABRIEK SINT PETRUS TE GIJVERINKHOVE.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 41 en 43;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.
inzonderheid de artikels 13, 15 en 16 2e lid;
Gelet op de omzendbrief BB.2007/01 dd. 12.01.2007 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op ons besluit dd. 24.10.2013 houdende goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en
aktename budget 2014 van onder andere de kerkfabriek St.-Petrus Gijverinkhove;
Gelet op ons besluit dd. 25.09.2014 houdende goedkeuring geactualiseerd meerjarenplan
2014-2019 en aktename budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek St. Petrus Gijverinkhove;
Gelet op het gecoördineerd indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem, bij schrijven van 14.10.2014 ontvangen op het Gemeentebestuur op 20.10.2014
van de wijzigingen van het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek St. Petrus
Gijverinkhove, en dit met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad;
Gelet op de bijgevoegde beleidsnota bij wijziging meerjarenplan 2014-2019 waarin de
redenen van de budgetwijziging wordt toegelicht;

Gelet op het gunstig advies verleend door de bisschop van Brugge, Monseigneur Jozef De
Kesel, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan, aan de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek St. Petrus Gijverinkhove en bij schrijven van
23.10.2014 overgemaakt aan de gemeente Alveringem;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad verleent goedkeuring aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019
van de kerkfabriek St.-Petrus Gijverinkhove.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het betrokken kerkbestuur, het
provinciebestuur en het representatief orgaan van de eredienst worden overgemaakt.
PUNT 6 : VASTSTELLING VAN EEN FUIFREGLEMENT
Gelet op artikel 42 §1 en 3 en artikel 43 §2, 2° van het gemeentedecreet ;
Gelet op artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten ;
Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol
en alcoholhoudende dranken ;
Gelet op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid ;
Gelet op het verslag van de infovergadering d.d. 21 oktober 2014 inzake een ontwerp van
fuifreglement, door de politiezone Spoorkin ingericht voor de gemeenteraadsleden van de
gemeenten uit de politiezone ;
Gelet op het advies van de preventieraad Veurne-Alveringem-Lo-Reninge d.d. 12 augustus
2014 bij het ontwerp van fuifreglement ;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 20.09.2014 bij het ontwerp van
fuifreglement ;
Overwegende dat op het grondgebied van bepaalde gemeenten binnen de zone regelmatig
fuiven worden ingericht ;
Overwegende dat het van belang is, bij dergelijke evenementen de openbare veiligheid te
verzekeren ;
Overwegende dat de gemeenteraad in het belang van de openbare veiligheid bij wijze van
reglement maatregelen hiertoe kan opleggen aan organisatoren ;
Overwegende dat bij fuiven in de politiezone een eenvormige aanpak door de
veiligheidsdiensten mogelijk moet zijn ;

Overwegende dat daartoe de gemeenteraden van de drie gemeenten in de politiezone
dezelfde tekst moeten vaststellen ;
Overwegende dat de voorgestelde tekst bestaat uit drie delen :
Verantwoordelijkheid van de organisator binnen en buiten het fuifterrein ;
Voorwaarden om een fuif te organiseren ;
Sancties ;
Overwegende dat het de bedoeling is, minimale vereisten op te leggen, waardoor het voor
geen enkele organisator moeilijk wordt, een fuif te organiseren ;
Overwegende dat nog steeds bijkomende voorwaarden die naar aanleiding van het
voorafgaand veiligheidsoverleg wenselijk blijken in het belang van de openbare veiligheid,
kunnen worden opgelegd;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de overwegingen,
bedenkingen en vragen van de raadsleden Bart COPPEIN (toepasbaarheid Alveringems
grondgebied, controle op aantal artikelen en toepassing van sanctie, geen boete voorzien,
waarom nu zoveel klachten), Jean-Pierre MOUTON (waarom geen behandeling op en
advies door de politieraad) en Marnik VANDENBROUCKE (onduidelijkheid welk artikel voor
welk soort fuiven, toepassing van o.a. leeftijdscontrole en drankverkoop door organisatoren,
verbod gebruik glazen) waarop de Voorzitter antwoordt en welke verder geen aanleiding
geven tot amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het voorgelegde
ontwerpbesluit;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen ;
BESLUIT : met NEGEN stemmen vóór [LIEFOOGHE Gerard, VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques,
DHONDT Germain, ALBRECHT Johan, BUTAYE - BUTAYE Gerda, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, SAP Tom,
DESMEDT-HUYGHE Martine,] bij ZES onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, VANDENBROUCKE
Marnik, MOUTON Jean-Pierre, COPPEIN Bart, GODDERIS-T’JONCK Danielle]

Art. 1.
als volgt :

De Raad keurt het fuifreglement voor de politiezone Spoorkin goed, luidend

Artikel 1 - Definities
1° Buiten het fuifterrein : parking, toegangsweg …
2° Commerciële fuif : fuif die georganiseerd wordt uit handelsgeest
3° Fuif : is een dansfeest, met de jeugd als doelpubliek, georganiseerd door een vereniging
of één of meerdere personen, waarbij aan de bezoeker de mogelijkheid wordt gegeven om
samen te komen, te dansen en drank te nuttigen en waarbij een dj, een orkest of een
muziekgroep zorgt voor de nodige muziek.
Activiteiten die eindigen vóór 23 uur vallen niet onder dit reglement.
4° Fuifterrein : een afgebakende zone in een zaal, tent of in open lucht waarbinnen o.a. een
podium, muziekinstallatie, een bar, een sanitair blok en een dansruimte aanwezig zijn.
5° Grondplan : schets van het fuifterrein met een afbakening van de verschillende functies
6° Niet-commerciële fuif : fuif waarvan een deel van de opbrengsten worden gebruikt voor de
jaarwerking van de organisatie ;
7° Persoonscontrole : het toezicht op en controle van personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen
8° Stewards : leden van de organisatie, of personen die betrokken zijn bij de organisatie,
welke de persoonscontrole verzekeren
Hoofdstuk I – Verantwoordelijkheid van de organisator

Sectie I – Op het fuifterrein
Artikel 2. Op grond van de artikelen 1382 (foutief handelen) en 1383 (schuldig verzuim) van
het Burgerlijk Wetboek, kan diegene die schade of hinder ondervindt naar aanleiding van de
fuif, niet alleen de veroorzaker van de schade, maar ook de organisator voor de burgerlijke
rechter dagvaarden.
Artikel 3. §1. De organisator van een fuif is verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt op het
fuifterrein, in de zaal of tent. De organisator neemt alle maatregelen om risico's op
ongevallen e.d. te beperken.
§2. De organisator draagt er zorg voor dat :
-er een aansprakelijkheidsverzekering voor het evenement wordt afgesloten
-de nooduitgangen vrij zijn van obstakels
-er toezicht en controle aanwezig is
- de hulp van de politie wordt ingeroepen wanneer zich een geval van overmacht voordoet of
de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden
- vooraf met de medewerkers afgesproken wordt hoe ze elkaar kunnen bereiken
- de maximaal toegestane capaciteit wordt gerespecteerd
Sectie II – Buiten het fuifterrein
Artikel 4. Buiten het afgebakend fuifterrein is de organisator niet verantwoordelijk, behalve
wanneer hij een private parking aanbiedt voor zijn bezoekers. De politie ziet erop toe dat de
regels van de openbare orde worden nageleefd.
De organisator kan toezicht houden buiten het fuifterrein en het aanwezige publiek
aanmanen tot kalmte of stilte bij het verlaten van het fuifterrein.
Hoofdstuk II – Melden van een fuif
Artikel 5. Elke fuif in een zaal of tent moet aangemeld worden bij de burgemeester. Voor elke
openluchtfuif is een toelating nodig van de burgemeester.
Hoofdstuk III - Veiligheidsoverleg
Artikel 6. §1. Teneinde het risico op ongevallen en de eventuele gevolgen hiervan te
beperken is het verplicht om voorafgaand een veiligheidsoverleg te houden tussen de
brandweer, de politie, de gemeente en de organisator.
§2. De gemeente moet minstens één maand op voorhand door de organisator verwittigd
worden van het plan om een fuif te organiseren.
§3. Aan de organisator wordt gevraagd om eveneens op voorhand een duidelijk grondplan
op te maken met aanduiding of vermelding van alle elementen van inrichting, versiering, …
dat besproken wordt tijdens het veiligheidsoverleg.
Artikel 7. De brandweer geeft haar advies aan de burgemeester op het vlak van :
-evacuatievoorzieningen : het aantal uitgangen in functie van het maximum aantal toegelaten
personen en de af te leggen evacuatieafstand. Ook de inplanting van het gebouw, open
lucht terrein of tent en de toegangswegen er daar naartoe moeten voldoende mogelijkheden
bieden aan de hulpverleners om een vlotte evacuatie en oplossing aan eventuele problemen
te geven. Dit om in geval van een brand of ernstig ongeval efficiënt en veilig te kunnen
optreden.
-‘brandgedrag’ van de soorten bekledingsmaterialen, aanwezigheid van brandblussers, pictogrammen, .. .
-maximum aantal toegelaten personen
-risico-inschatting inzake de plaatsing van diverse installaties zoals generatoren,
koelwagens, gasflessen, e.d.

- de mate van aanwezigheid van EHBO hulpmiddelen
- het gebruik van vuurwerk of andere pyrotechnische effecten is verboden
Artikel 8. De politie geeft haar advies aan de burgemeester op het vlak van openbare rust en
veiligheid, met inbegrip van de verkeersveiligheid rondom de locatie van de fuif.
Hoofdstuk IV - Veiligheidsrondgang
Artikel 9. Op de dag dat de fuif effectief plaats vindt, wordt ter plaatse door brandweer en
politie nagezien of de richtlijnen, die aan de organisator werden medegedeeld bij het
veiligheidsoverleg, nageleefd worden. De politie kijkt tijdens de fuif na of de eventueel ter
plaatse overeengekomen afspraken ook nageleefd worden.
Hoofdstuk V - Minimumleeftijd
Artikel 10. De minimumleeftijd voor de toegang tot een commerciële fuif bedraagt zestien
jaar.
Artikel 11. Bij fuiven die geen commercieel oogpunt bezitten, worden jongeren onder de volle
zestien jaar toegelaten.
Artikel 12. Het gebruik van bandjes (of enig ander middel) die een onderscheid maakt in de
aanwezigen naargelang de leeftijd, tussen -16 jaar, 16-18 jaar en +18 jaar, is verplicht.
Hoofdstuk VI – Verlichting
Artikel 13. De buitenterreinen dienen goed verlicht te worden en veiligheidsverlichting moet
voorzien worden.
Hoofdstuk VII – Dranken en de recipiënten
Artikel 14. Het gebruik van glazen en flesjes is verboden. Al dan niet recycleerbare bekers
zijn een stuk veiliger en dan ook verplicht.
Artikel 15. In uitvoering van artikel 6, §6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en
andere producten is het verboden om elke drank of product waarvan het effectief
alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan
jongeren onder de zestien jaar.
Artikel 16. In uitvoering van artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur
en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, is het verboden sterke drank
te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder de achttien jaar.
Artikel 17. De organisator mag aan iedereen vragen of hij of zij ouder is dan zestien of
achttien jaar. Hij kan de identiteitskaart opvragen.
Artikel 18. Het aanbieden van zuivere alcoholische dranken met méér dan 1,2 % vol
gedistilleerde alcohol op een fuif is verboden.
Artikel 19. Het aanbieden van cocktails, die sterke dranken bevatten, zijn wél toegelaten op
een fuif, mits het alcoholpercentage niet hoger is dan 6 % [vol].
Artikel 20. Niettegenstaande de beperking van het alcoholpercentage mogen deze cocktails
wettelijk gezien ook niet worden geschonken aan min achttienjarigen.

Artikel 21. Wanneer de organisator cocktails aanbiedt, dan worden bekers gebruikt die
visueel gemakkelijk te onderscheiden zijn van de bekers voor de andere dranken.
Artikel 22. Alcohol schenken aan een persoon die duidelijk dronken is, is strafbaar en de
daarbij horende straf wordt verdubbeld indien de persoon jonger is dan achttien jaar.

Hoofdstuk VIII - Drugs
Artikel 23. De aanwezigheid van drugs op een fuif is verboden. Noch de verkoop, noch het
bezit noch het gebruik van drugs op een fuif is toegelaten.
Artikel 24. De organisator die druggebruik in het openbaar vaststelt, is verplicht dit te melden
aan de ordediensten.
Hoofdstuk IX - Rookverbod
Artikel 25. Het is niet toegelaten te roken in de tent of zaal waar de fuif plaatsvindt. Dit moet
aangeduid worden door middel van pictogrammen die duidelijk zichtbaar zijn. Buiten kan wel
gerookt worden maar dan dienen voldoende recipiënten voor opvang van as en peuken
voorzien te worden.
Hoofdstuk X – Persoonscontrole
Artikel 26. §1. Onverminderd de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, kan wie éénmalig of sporadisch een fuif organiseert een beroep doen
op stewards. Zij mogen hiervoor niet betaald worden.
§2. De lijst met de namen, adressen en geboortedata van de in te zetten stewards moeten
overgemaakt worden aan de politie. Deze lijst wordt ten laatste tijdens het veiligheidsoverleg
doorgestuurd naar de politie.
§3. De burgemeester keurt de inzet en de namen van de stewards goed.
Artikel 27. De stewards komen de volgende verplichtingen na tijdens de fuif :
1° zich blijvend onthouden van ieder alcoholgebruik ;
2° in het bezit zijn van hun identiteitskaart
3° verplicht dragen van fluohesjes, al dan niet uitgeleend door de politie
4° zich onthouden van het dragen van wapens en of handboeien. Het bijhouden van een
zaklamp is toegelaten, wanneer het voorwerp kleiner is dan 30 cm
Artikel 28. §1. De opdrachten van de stewards tijdens de fuif zijn :
1° bezoekers aanmanen tot kalmte bij schermutselingen of ruzies
2° de fuifgangers begeleiden naar de nooduitgangen bij eventuele rampen nadat deze
voorzieningen eerst geopend werden
3° informatie verstrekken aan de politiediensten en andere hulpdiensten.
§2. De stewards mogen de fuifgangers vragen de tent of de zaal te verlaten als ze storend
gedrag vertonen, maar buiten de gevallen van wettige verdediging mogen ze geen enkele
vorm van dwang of geweld gebruiken.
§3. Het is niet toegelaten dat stewards andere taken uitvoeren dan het toezicht op en
controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid.
Artikel 29. Bij elke fuif worden minstens 2 stewards ingezet. Vanaf 200 fuifgangers wordt per
bijkomende schijf 100 van aanwezigen een extra steward opgesteld.

Artikel 30. Als er derden worden ingeschakeld, doet men uitsluitend een beroep op de
dienstverlening van vergunde bewakingsdiensten. De artikelen 26 en 27 zijn eveneens van
toepassing bij de inzet van professionele bewakingsagenten.
Hoofdstuk XI - Geluidsnormen
Artikel 31. In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
wijziging van Vlarem, moet de aanvrager voor elk fuifterrein, waarvoor geen
milieuvergunning werd afgeleverd aan de exploitant, een toelating gevraagd worden aan het
College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de fuif doorgaat voor een
maximaal geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) en lager dan 100 dB(A).
De burgemeester kan, ongeacht het gevraagde geluidsniveau, de organisatoren verplichten
om oordopjes ter beschikking te stellen en het geluidsniveau van de geluidsmeter voor het
publiek zichtbaar te maken.
Hoofdstuk XII – Overtredingen
Artikel 32. Het overtreden van de artikelen 5, 6,§1, 14, 18 en 29 geven aanleiding tot het
verstoren van de openbare orde. In deze omstandigheden kan de burgemeester de fuif laten
stilleggen zonder de mogelijkheid door de organisator om schadevergoeding te eisen van
het gemeentebestuur of de burgemeester.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde overheid, de politiezone Spoorkin, Stad
Veurne, Gemeente Lo-Reninge en aan de gemeentelijke jeugddienst worden overgemaakt.
PUNT 7 : GOEDKEURING MEERWERKEN VOOR HET UITVOEREN VAN
HERSTELLINGSWERKEN AAN DIVERSE LANDBOUWWEGEN EN BUURTWEGEN DJ
2013.
Gelet op de wet van 24.12.1993 op de Overheidsopdrachten, meer bepaald art. 13 tot
15;
Gelet op het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 08.01.1996 op de Overheidsopdrachten,
meer bepaald art. 1 en 12;
Gelet op het K.B. van 26.09.1996 op de Overheidsopdrachten;
Gelet op ons besluit van 26.09.2013 houdende goedkeuring van het bijzonder
lastenboek-bestek (Ref. 22090002) met bijhorende documenten opgemaakt door de NV
Grontmij te Brugge en van het veiligheids- en gezondsheidsplan, opgemaakt door de BVBA
Delnor te Oudenburg voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan diverse
landbouwwegen, dienstjaar 2013;
Overwegende dat de kosten van deze werken geraamd worden op € 376.814,90
waarvan € 300.993,40 ten laste van de gemeente en € 75.821,50 ten laste van de I.W.V.A.,
BTW 21% en ereloon niet inbegrepen;
Gelet op het besluit van het Schepencollege dd. 09.12.2013 houdende voorwaardelijke
toewijzing van deze werken aan De Waele Gebroeders NV, Oostendsesteenweg 199 te
8480 Eernegem voor een aanbestedingsbedrag van € 335.941,01 BTW excl. of
€ 393.483,56, incl. BTW;

Gelet op ons besluit dd. 27.02.2014 houdende goedkeuring bijkomende
herstellingswerken aan de Zuid-Ossenaarstraat en de Grensstraat, geraamd op 107.596,23,
BTW 21% inbegrepen;
Overwegende dat inmiddels ernstige gebreken werden vastgesteld in de Linde-, Groeneen Veurnestraat, onder meer opgestoken betonplaten en betonvakken, waarvoor het
wenselijk is voor het bestendigen van de infrastructuur en de veiligheid van de
weggebruikers herstellingwerken uit te voeren, alsook het nodig is te voorzien in een
uitwijkstrook langs de bestaande weg op de ambachtelijke zone te Hoogstade;
Gelet op de hiertoe door de Grontmij te Brugge opgemaakte nota dd. 24.10.2014
houdende summiere kostenraming voor het opnemen van een bijkomende post in
voornoemd lastenboek nr 22090002 voor het uitvoeren van voornoemde werken, evenals de
toelichting dat het totaal bedrag van IWVA en Alveringem samen net lager ligt dan bij de
aanbesteding, doch het aandeel van Alveringem € 18.000 hoger ligt dan en van de IWVA €
20.000 lager dan bij aanbesteding zodat voor het bedrag eindstaat extra kredieten zullen
voorzien moeten worden;
Overwegende dat de kosten voor deze bijkomende werken worden geraamd op €
18.712,25, 21% BTW niet inbegrepen;
Gelet op het goedgekeurd budget van het dienstjaar 2014 waar op rekeningnummer
0200/22890 000 een krediet voorzien werd van € 600.000,00;
Overwegende dat voor het initiële dossier beroep werd gedaan op de trekkingsrechten uit
het Plattelandsfonds overeenkomstig de vigerende wetgeving en onderrichtingen bij de VLM
en deze ingevolge invoering van de BBC terug zal opgenomen worden in eerstvolgende
budgetwijziging;
Gelet op de wet van 29.07.91 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 43, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de hieraangehechte kostenraming voor het
uitvoeren van de hierboven omschreven bijkomende werken in het kader van de
verbeteringswerken aan diverse landbouwwegen dj 2013.
Art. 2. De totale kosten voor deze bijkomende werken, geraamd op 22.641,82, BTW 21%
inbegrepen, worden goedgekeurd.
Art. 3.
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg aan het studiebureau NV
Grontmij te Brugge en de aannemer De Waele Gebroeders NV, Oostendsesteenweg 199 te
8480 Eernegem, worden overgemaakt.

PUNT 8 : GOEDKEURING MEERWERKEN VOOR AANPLANTEN VAN NIEUWE BOMEN
LANGS DE OUDEKAPELLESTEENWEG – AFKOPPELINGSPROJECT ALVERINGEM EN
AANLEG DRUKRIOLERING.
Gelet op ons besluit dd. 26.06.2013 houdende goedkeuring van het
aanbestedingsdossier (aangepast ontwerp) omvattende het bijzonder bestek 253391 met
bijhorende meetstaat, het inschrijvingsbiljet met beknopte meetstaat, de raming der werken
en de ontwerpplannen voor gezegde afkoppelingsproject Alveringem en aanleg drukriolering
W208180, zoals opgemaakt door studiebureau GRONTMIJ te Brugge.
Overwegende dat de kosten voor deze werken geraamd werden op € 2.613.222,17,
waarvan € 1.711.648,88 ten laste van de IWVA (subsidieerbaar), € 621.037,43 ten laste van
de IWVA (niet subsidieerbaar) (sommen niet onderworpen aan de BTW) en € 280.535,87 ten
laste van de gemeente, som incl. BTW;
Gelet op het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen dd. 14.10.2013
houdende machtiging aan de IWVA te Koksijde om de werken voor het afkoppelingsproject
Alveringem en aanleg drukriolering te gunnen aan DESOT BOEZINGE NV,
Langemarkseweg 12 te 8904 Boezinge voor het goedgekeurde toewijzingsbedrag van €
2.212.170,44 incl. BTW, evenals de kostenverdeling € 621.037,43 voor het niet
subsidieerbaar aandeel ten laste van de IWVA;
Overwegende dat de aanleg van de drukriolering langsheen de Oudekapellesteenweg
noopt tot het rooien van 25 bomen welke overeenkomstig de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning dienen heraangeplant;
Gelet op de overlegvergadering van 24.10.2014 waar in samenspraak met Onroerend
Erfgoed omwille van het historisch karakter van het landschap, de nieuwe boomkeuze alsook
een nieuwe locatie werd bepaald wat resulteerde in een prijsvraag aan de aanneming
wegeniswerken;
Gelet thans op de hiertoe voorgelegde prijsofferte dd. 03.11.2014 van aannemer NV
Desot te Ieper met beschrijving van de uit te voeren levering en werken, geraamd op €
6.498,65, excl. BTW;
Overwegende dat de kredieten voor de betaling van deze werken ten belope van de
aanbestedingsbedragen zijn opgenomen op het budget 2014 onder beleidsdoelstelling nr.
001.028, actieplan nr. 001.028.001, Actie nr. 001.028.001.001, dat deze werken van
dringende aard zijn aangezien ze meegaan met de rioleringswerken in uitvoering en
bijgevolg aanvullende kredieten voor de meerwerken in het budgetwijzing zullen moeten
worden opgenomen, welke ter gelegener tijd ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd;
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 de wet van 15.06.2006 op de overheidsopdrachten en de desbetreffende
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 24.01.2013 houdende bepaling van de
verrichtingen van dagelijks bestuur, meer in het bijzonder art. 1 - 6;

Gelet op art. 42 en 157 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1.
De raad verleent goedkeuring aan de voorgelegde offerte van Aannemer
Desodt dd. 03.11.2014 voor het uitvoeren van de hierboven beschreven werken, voor
aanplant van een vervangende bomenrij langs de Oudekapellesteenweg, voor de totale
meerprijs van € 6.498,65 excl. BTW.
Art.2. De ontbrekende kredieten zullen naargelang de aard, in de eerstvolgende
budgetwijziging worden opgenomen, respectievelijk in het eigen aandeel en in het niet
subsidieerbaar aandeel ten laste van de IWVA dat in de investeringstoelage aan de IWVA
zal worden verrekend.
Art. 3 Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de IWVA te
Koksijde, de ontwerper Grontmij te Brugge en aannemer Desot te Ieper-Boezinge.
PUNT 9A : GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST COMBINATIE
PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE WERKEN TUSSEN DE GEMEENTE
ALVERINGEM, IWVA EN AQUAFIN INZAKE TOEVOERLEIDING LANDELIJKE
ZUIVERING LEISELE – PROJECT 20.842B.
Gelet op ons besluit dd. 26.09.2013 houdende goedkeuring van het ontwerpdossier voor
kleinschalige waterzuivering en het rioleringsproject Dorpskom Leisele: aanleg 2DWA en
RWA in de Izenbergestraat vanaf Stationsplein tot aan huisnummer 65, Leiseledorp,
Beverenstraat vanaf huisnummer 53 tot 65 en gedeelte Veurnestraat; drukriolering clusters
306-1, 7, 8, 23, 28, 31, 30; omleggen Houtgracht naar Voutebeek, zoals opgemaakt door
studiebureau GRONTMIJ te Brugge;
Overwegende dat in het kader van voornoemde werken :
-de NV Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2010 en conform het
technisch plan de toevoerleiding landelijke zuivering Leisele, gekend als project 20.842B,
dient uit te voeren,
-de Gemeente, verfraaiingswerken langs (delen van) het Aquafinproject 20.842B, dient uit te
voeren, en
-de Gemeente en de IWVA, W211068A – Izenbergestraat tussen Voutebeek en
Stationsplein, Leisele Dorp, Veurnestraat tussen Leisele Dorp en einde bebouwde kom,
Beverenstraat tussen Kerselaarstraat en Houtgracht, dienen uit te voeren,
en deze werken en opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd;
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 de thans bij schrijven dd. 20.10.2014 door Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
hiertoe voorgelegde overeenkomst tussen voornoemde partijen , waarbij de IWVA werd
aangeduid om overeenkomstig art. 38 van de wet van 15.06.2006, in gezamenlijke naam bij
de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als ‘opdrachtgevend bestuur’
zal optreden;
Overwegende dat deze overeenkomst onder 17 artikels met bijlagen, de voorwaarden omvat
waaronder deze overeenkomst dient uitgevoerd;

Gelet op de wet van 24.12.93 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 08.01.1996 en het Koninklijk Besluit van
26.09.1996, alle op de overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 57 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De voorgelegde overeenkomst tussen Aquafin NV, de gemeente Alveringem en de
IWVA voor het uitvoeren van de studieopdracht van een project 20.842B Toevoerleiding
landelijke zuivering Leisele, waarbij laatstgenoemde in hun gezamenlijke naam zal optreden
als ‘opdrachtgevend bestuur’ wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden van de
hieraangehechte overeenkomst.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende overeenkomsten aan de
betrokken partijen worden toegestuurd.

PUNT 9B : GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NIET-PRIORITAIRE
WERKEN TUSSEN DE GEMEENTE ALVERINGEM, IWVA EN AQUAFIN INZAKE
INZAMELLEIDING GIJVERINKHOVE – PROJECT 22.576.
Gelet op ons besluit dd. 27.10.2014 houdende goedkeuring van het ontwerpdossier inzake
aanleg inzamelleiding te Gijverinkhove (Groenestraat, Sleutelstraat, Bellestraat, Lostraat,
Gijverinkhovestraat, Elzendammestraat, Weegschede en Kasteeldreef) en drukriolering
(2DWA) clusters 307-(39, 43, 48, 49, 59, 61, 62, 63, 64,67,70,72 75, 77) en afkoppeling
grachten in Lostraat, zoals opgemaakt door het studiebureau GRONTMIJ te Brugge;
Overwegende dat in het kader van voornoemde werken de NV Aquafin conform het
investerings/optimalisatieprogramma voor 2011 en conform het technisch plan de
inzamelleiding Gijverinkhove, gekend als project 22.576, dient uit te voeren en deze werken
en opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd;
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 de thans bij schrijven dd. 20.10.2014 door Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630
Aartselaar hiertoe voorgelegde overeenkomst tussen voornoemde partijen, waarbij de IWVA
werd aangeduid om overeenkomstig art. 38 van de wet van 15.06.2006, in gezamenlijke
naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als ‘opdrachtgevend
bestuur’ zal optreden;
Overwegende dat deze overeenkomst onder 17 artikels met bijlagen, de voorwaarden omvat
waaronder deze overeenkomst dient uitgevoerd;

Gelet op de wet van 24.12.93 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 08.01.1996 en het Koninklijk Besluit van
26.09.1996, alle op de overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 57 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De voorgelegde overeenkomst tussen Aquafin NV, de gemeente Alveringem en de
IWVA voor het uitvoeren van de studieopdracht van een project 22.576 inzamelleiding
Gijverinkhove, waarbij laatstgenoemde in hun gezamenlijke naam zal optreden als
‘opdrachtgevend bestuur’ wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden van de
hieraangehechte overeenkomst.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende overeenkomst aan de
betrokken partijen worden toegestuurd.

PUNT 9C : GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NIET-PRIORITAIRE
WERKEN TUSSEN DE GEMEENTE ALVERINGEM, IWVA EN AQUAFIN INZAKE
INZAMELLEIDING IZENBERGE – PROJECT 22.577.
Gelet op ons besluit dd. 30.05.2013 houdende goedkeuring van het voorontwerp inzake
aanleg inzamelleiding te Izenberge - rioleringsproject W213056 Izenbergestraat (Groene-,
Izenbergestraat, Pastoriedreef) en drukriolering clusters 308-(9, 20, 21, 30, 32, 22, 37) en
afkoppeling grachten Izenbergestraat, zoals opgemaakt door het studiebureau GRONTMIJ
te Brugge;
Overwegende dat in het kader van voornoemde werken de NV Aquafin conform het
investerings/optimalisatieprogramma voor 2011 en conform het technisch plan de
inzamelleiding Izenberge, gekend als project 22.577, dient uit te voeren en deze werken en
opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd;
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 de thans bij schrijven dd. 20.10.2014 door Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630
Aartselaar hiertoe voorgelegde overeenkomst tussen voornoemde partijen, waarbij de IWVA
werd aangeduid om overeenkomstig art. 38 van de wet van 15.06.2006, in gezamenlijke
naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als ‘opdrachtgevend
bestuur’ zal optreden;
Overwegende dat deze overeenkomst onder 17 artikels met bijlagen, de voorwaarden omvat
waaronder deze overeenkomst dient uitgevoerd;
Gelet op de wet van 24.12.93 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 08.01.1996 en het Koninklijk Besluit van
26.09.1996, alle op de overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 57 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De voorgelegde overeenkomst tussen Aquafin NV, de gemeente Alveringem en de
IWVA voor het uitvoeren van de studieopdracht van een project 22.577 inzamelleiding
Izenberge, waarbij laatstgenoemde in hun gezamenlijke naam zal optreden als
‘opdrachtgevend bestuur’ wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden van de
hieraangehechte overeenkomst.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende overeenkomst aan de
betrokken partijen worden toegestuurd.
PUNT 10 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE I.V.V.O OP
16.12.2014 – VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het feit dat de gemeente voor de afvalverwerking aangesloten is bij de I.V.V.O;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van
24.10.2014 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering
van de I.V.V.O. van 16.12.2014;
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten
hun vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigers dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van de I.V.V.O. met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 16.12.2014, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda :
1. Goedkeuring beleidsplan 2015
2. Goedkeuring budget 2015
3. Allerlei
Gehoord de op vraag van raadslid Marnik VANDENBROUCKE door de VoorzitterBurgemeester verstrekte toelichtingen inzake de voorgestelde opmerkingen met name dat
deze voor de zwerfvuilactie gestoeld zijn op de overwegingen dat dit niet strookt met de door
de gemeente gevoerde bewustmakingspolitiek via gratis ruimacties met de scholen, dat er
geen controle is op het goed opruimen door verenigingen en dat de IVVO een verlieslatend
dienstenbedrijf is waar de gemeente geld inbrengt dat niet moet gebruikt worden voor
dergelijke niet met het college besproken acties en voor het retributiereglement dat men
tarieven niet ex cathedra moet opleggen;
Gehoord verder de vragen van de raadsleden Marc WACKENIER of dit in de raad van
bestuur van de IVVO werd besproken en welke standpunt de vertegenwoordiger van

Alveringem daar innam (heeft goedgekeurd) en Danielle GODDERIS-T’JONCK dat de
aangestelde vertegenwoordigers verslag zouden uitbrengen over de verdere behandeling in
de algemene vergadering, door de Voorzitter-Burgemeester doorverwezen naar de
bijzondere gemeenteraadscommissie;
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig voor alle agendapunten.
Art. 1. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordiger een mandaat tot goedkeuring
van de diverse op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de I.V.V.O.
van 16.12.2014 voorkomende agendapunten te weten:
1. Goedkeuring beleidsplan 2015
met mededeling van twee opmerkingen voor de gemeente Alveringem : Alveringem doet niet
mee aan de zwerfvuilactie en bij de herziening van de retributiereglementen moet de
gemeentelijke autonomie gerespecteerd worden
2. Goedkeuring budget 2015
3. Allerlei
Art. 2. 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 algemene vergadering van I.V.V.O. van 16.12.2014, waarvoor een beslissing moet
genomen worden, goed te keuren.
Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de I.V.V.O.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de I.V.V.O.
PUNT 11 : AANDUIDING VAN EEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
I.V.V.O. DD. 16.12.2014.
Gelet op het feit dat de gemeente voor de afvalverwerking aangesloten is bij de I.V.V.O;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van
24.10.2014 met alle bijhorende stukken en agenda om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. van 16.12.2014;
Gelet op het Vlaams Decreet van 06.07.2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013,
houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1 e en 3e
alinea;
Overwegende dat hierin 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;
Gelet tevens op de omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de
intercommunales dd. 08.03.2002 betreffende deze materie;

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
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: NIHIL
: Mr. Germain DHONDT
: Mr. Bart COPPEIN
: NIHIL

 als plaatsvervanger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Mr. Johan ALBRECHT
: NIHIL
: Mr. Jean Pierre MOUTON
: NIHIL

Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van
een eerste en tweede vertegenwoordiger in deze vereniging, volgens de procedure zoals
bepaald in art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Bart Coppein, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mr. Germain DHONDT 10 ja en Mr. Bart
COPPEIN 5 ja stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Mr. Johan ALBRECHT 10 ja en Mr. Jean
Pierre MOUTON 5 ja stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
BESLUIT :
Art. 1. Mr. Germain DHONDT, geboren te Knokke op 25.11.1944, wonende te 8690
Alveringem, Dorp 18, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de IVVO op 16.12.2014.
Art. 2. Mr. Johan ALBRECHT, geboren te Poperinge op 12.06.1955, wonende te 8690
Alveringem, Oude Fortemstraat 11, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
IVVO op 16.12.2014.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal in tweevoud worden overgemaakt
aan IVVO.

PUNT 12 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI OP 17.12.2014 –
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 17.10.2014 van de WVI houdende uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 17.12.2014 om 18u30 en houdende het verzoek
tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering
voorkomende punten inzake :
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014
2. Begroting 2015
3. Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende –
Brugge (aandelen B)
4. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
5. Mededelingen
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig voor alle agendapunten.
Art. 1. De Raad verklaart zich akkoord met de diverse op de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van de WVI op 17.12.2014 voorkomende agendapunten :
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 22 mei 2014
2. Begroting 2015
3. Benoeming Annie Vandenbussche tot lid van het regionaal comité Oostende –
Brugge (aandelen B)
4. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging
5. Mededelingen
Art. 2. De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering
van de WVI van 17.12.2014 om 18u30, waarvoor een beslissing moet genomen worden,
goed te keuren.
Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de WVI.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de WVI.
PUNT 13 : AANSTELLING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI OP
17.12.2014.
Overwegende dat de gemeente voor diverse doeleinden aangesloten is bij de West-Vlaamse
intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand
(WVI) cvba;

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 17.10.2014 van de WVI te Brugge houdende
uitnodiging tot haar buitengewone algemene vergadering op 17.12.2014 om 18u30;
Gelet op het Vlaams Decreet van 06.07.2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013,
houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1 e en 3e
alinea;
Overwegende dat hierin 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;
Gelet tevens op de omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de
intercommunales dd. 08.03.2002 betreffende deze materie;
Gelet op de bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering alsook de ingenomen standpunten ter zake;
Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze post voorgedragen :
❒ als vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen : Mevr. DESMEDT-HUYGHE Martine
- namens de fractie CD&V
: NIHIL
- namens de fractie PRO
: Mr. Bart COPPEIN
- namens de fractie N-VA
: NIHIL
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: NIHIL
: Mr. Dirk VERMEULEN
: Mr. Jean Pierre MOUTON
: NIHIL

Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
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 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau samengesteld
uit de Voorzitter en de heer Bart Coppein, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mevr. DESMEDT-HUYGHE Martine 10 ja
en Mr. Bart COPPEIN 5 ja stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige noch neen stemmen.
Tijdens deze stemming krijgt raadslid Danielle GODDERIS-T’JONCK op haar verzoek een
nieuw stembiljet wegens foutieve stemming. Het teruggegeven stembiljet wordt ongeopend
onmiddellijk vernietigd.

2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Mr. Dirk VERMEULEN
10 ja en Mr. Jean Pierre MOUTON 5 ja stemmen, er zijn geen blanco, geen ongeldige noch
neen stemmen.
BESLUIT :
Art. 1. Mevr. DESMEDT-HUYGHE Martine, geboren te Diksmuide op 11.07.1954, wonende
te 8691 Alveringem, Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 17.12.2014 om 18u30.
Art. 2. Mr. Dirk VERMEULEN, geboren te Veurne op 02.07.1970, wonende te 8690
Alveringem, Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente op
de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 17.12.2014 om 18u30.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal in tweevoud worden overgemaakt
aan de WVI.

Eind gewone zitting 23.07 eind vragen 23.31 u.

