VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 14 juli 2016
----------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig: LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VANDENBROUCKE
Marnik, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom,
DESMEDT-HUYGHE Martine en
ROMBAUT Herman, Raadsleden;
ACCOU Wouter, Secretaris;
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 6 juli
2016 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 u.

PUNT 1: GOEDKEURING LASTENBOEK-BESTEK VOOR HET UITVOEREN VAN
HERSTELLINGSWERKEN AAN DIVERSE LANDBOUWWEGEN EN BETONWEGEN
DIENSTJAAR 2016.
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 2b;
Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

betreffende

plaatsing

Gelet op het K.B. van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
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 de bundel als bijlage, omvattende het bestek, de omstandige meetstaat, het
inschrijvingsbiljet en de eenheidsprijslijst, de raming en de plannenbundel, opgemaakt door
Sweco Belgium nv te Brugge (Dossier nr. 22090008), voor het uitvoeren van
herstellingswerken aan diverse buurtwegen en landbouwwegen Alveringem dienstjaar 2016;
Overwegende dat de kosten van deze werken geraamd worden op € 573.333,71 (incl.
BTW), waarvan € 530.223,71 ten laste van de gemeente Alveringem en € 43.110,00 ten
laste van IWVA;
Gelet op het goedgekeurde budget van het lopende dienstjaar waar onder
registratiesleutel 0200/22400007 een krediet voorzien werd van € 650.000,00;
Gelet op het Decreet van de Vlaamse Regering dd. 07.06.2013 tot vaststelling van de
regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds evenals haar besluit dd.
19.07.2013 tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels
inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds;

Overwegende dat onderhavig dossier beantwoordt aan een in art. 2 - 3° van het decreet
gestelde plattelandsdoelstelling met name een functioneel wegennet op het platteland verder
onderhouden, herstellen of heraanleggen en de gemeente Alveringem overeenkomstig art 2
van het uitvoeringsbesluit als doelgemeente is opgenomen in bijlage 1 van gezegd besluit;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998, 28 februari 1999 en 5
maart 1999;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen, gewijzigd bij K.B. van 19.12.2001;
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;
Gelet op de vraagstelling van Marc Wackenier betreffende de aanstelling van het
studiebureau Sweco waarbij wordt bevestigd dat Sweco het vroegere Grontmij is en dat de
aanstelling gebeurde overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten met een
raamcontract;
Gelet op de vraagstelling van Danielle Godderis-T’Jonck betreffende de toestand in de
Brouwerijstraat en de repliek dat de problemen op dit ogenblik worden aangepakt.
BESLUIT : unaniem
Art. 1. De bundel als bijlage, omvattende het bestek, de omstandige meetstaat, het
inschrijvingsbiljet en de eenheidsprijslijst, de raming en de plannenbundel,
opgemaakt door Sweco Belgium nv te Brugge (Dossier nr. 22090008), voor het
uitvoeren van herstellingswerken aan diverse buurtwegen en landbouwwegen
Alveringem dienstjaar 2016, wordt goedgekeurd.
Art. 2. De totale kosten van deze werken, geraamd op € 573.333,71 (incl. BTW), waarvan €
530.223,71 ten laste van de gemeente Alveringem en € 43.110,00 ten laste van
IWVA, worden aanvaard en zullen worden gefinancierd zoals voorzien in het budget
van het lopende dienstjaar onder actie 001007003001.
Art. 3. De gunning van deze werken zal het voorwerp uitmaken van een open aanbesteding.
Art. 4. Voor dit dossier wordt beroep gedaan op de trekkingsrechten uit het Plattelandsfonds
dat te dien einde overeenkomstig de wetgeving en onderrichtingen bij de VLM zal
worden ingediend.
Art. 5. Afschrift van dit besluit zal voor verdere uitvoering bij de bundel worden gevoegd.
PUNT
2: VERNIEUWDE OVEREENKOMSTEN
‘WESTHOEK PERSONEEL’– GOEDKEURING.

INTERLOKALE

VERENIGING

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer
bepaald hoofdstuk II samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, en latere
wijziging dd. 18.01.2013;
Gelet op de algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ en de
aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 26.08.2010;
Gelet op de aanvullende overeenkomst
gemeenteraad in zitting van 26.11.2009;

‘Jeugd’

zoals

goedgekeurd

door

de

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Wonen’ zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 27.12.2007;
Gelet op de algemene vergadering dd. 17 juni 2016 van Westhoekoverleg die, in haar
hoedanigheid van beheerscomité van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel,
goedkeuring heeft verleend aan twee nieuwe aanvullende overeenkomsten ‘Welzijn’ en
‘Energielening’ en aan één aangepaste aanvullende overeenkomst voor ‘Jeugd’;
Gezien twee nieuwe aanvullende overeenkomsten gecreëerd werden is een wijziging
opgetreden in de algemene overeenkomst;
Gelet op de wet van 29.07.91 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 42 en 252 -10° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de vraagstelling van Marck Wackenier indien er gemeenten zijn die niet akkoord
zijn met de voorgestelde overeenkomsten waarbij wordt geantwoord dat dit tot de autonomie
van die gemeenten behoort;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De raad keurt de voorgelegde overeenkomsten goed, namelijk:
-Algemene overeenkomst interlokale vereniging ‘Westhoekpersoneel’;
-Aanvullende overeenkomst welzijn in de westhoek;
-Aanvullende overeenkomst energielening westhoek;
-Aanvullende overeenkomst jeugd : forum jeugd in de westhoek.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomsten worden overgemaakt aan
het secretariaat van het Westhoekoverleg.
PUNT
3:
GOEDKEURING
VAN
AGENDAPUNTEN,
STATUTENWIJZIGING,
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT EN AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGERS
VOOR DE ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING – GASELWESTZUID OP 03 OKTOBER 2016 OM 18 U.
Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de
gemeente ook deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het
distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse
gemeenten. Uw gemeente beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor
elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november
2019;

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 01 juli 2016 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die op 3
oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000
Gent.;
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in
zitting van 28 juni 2016 werd aan de gemeente overgemaakt;
Er wordt gevraagd om volgende beslissingen te nemen :
Statutenwijziging
Hierbij wordt voorgesteld om artikel 12.1 van de statuten te wijzigen door het aantal
bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-Waasten
zal voortaan twee bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.
Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van
statutenwijziging.
Aanduiding van vertegenwoordigers
Artikel 24.1 van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de
vertegenwoordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad
onder de gemeenteraadsleden. Het is noodzakelijk om zowel een effectieve
vertegenwoordiger als een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te
zijn dat de gemeente steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur
van de legislatuur 2013-2018;
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea 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 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 enkel de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordigers dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering alsook de ingenomen standpunten ter zake;
Op verzoek van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen
voor deze posten voorgedragen :
 als vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Gerda Heughebaert-Gheeraert
: Nihil
: Philip Ameloot
: Nihil

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

: Johan Albrecht
: Nihil
: Bart Coppein
: 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 krijgt Gerda Heughebaert-Gheeraert 8
stemmen en Philip Ameloot 6 stemmen, er zijn geen blanco en één ongeldige stem.
2) Voor de verkiezing van plaatsvervanger krijgt Johan Albrecht 9 stemmen en
Coppein 5 stemmen er zijn geen blanco en één ongeldige stem.

Bart

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid d.d. 3
oktober 2016:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot artikel 12.1
(samenstelling raad van bestuur).
Art. 3. Mevrouw Gerda Heughebaert-Gheeraert, geboren te Poperinge op 28 september
1965, wonende te 8691 Alveringem, Grensstraat 18, aan te duiden als (effectieve)
vertegenwoordiger van de gemeente;
EN de heer Johan Albrecht, geboren te Poperinge op 12 juni 1955, wonende te
8690 Alveringem, Oude Fortemstraat 11, aan te duiden als plaatsvervangende
vertegenwoordiger van de gemeente,
om deel te nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest-zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 oktober
2016 in de ‘Ghelamco Arena’, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan
alle algemene vergaderingen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden
gerorganiseerd tot en met 21 december 2018.

Art. 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging GaselwestZuid op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1
en 2.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het e-mailadres (pdf) Gaselwest-Zuid@eandis.be.

PUNT 4: GOEDKEURING VAN AGENDAPUNTEN, STATUTENWIJZIGING, EN
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VOOR DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN
GASELWEST EN EANDIS ASSETS OP 03 OKTOBER 2016 OM 18.30 U en 18.45 U.
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest betrokken bij de fusieoperatie in
‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist;
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest en Eandis
Assets die op 3 oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrrict),
Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke
investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters,
e.d…
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver
onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe
private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.;
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private
partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf
ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap
‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro
een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro.
Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een
meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort
86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de
meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt;
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458
aandelen B1 en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit
binnen Eandis Assets;
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende
nota, die onder meer volgende thema’s omvatten:

afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het
mogelijk aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake
‘bijzondere governance rechten’;
introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels
‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage
van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’);
samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende
bestuurders voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten
inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
beperking van de stemrechten van de private partner en de
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één
stem);
verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering
(voor ‘bijzondere beleidsbeslissingen’);
geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd)
rekening houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën;
afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel
in de ‘commerciële premie’;
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
eveneens op expliciete wijze aan het voorstel van statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen;
Gelet op de vraagstelling van Danielle Godderis-T’Jonck of er op de volgende
gemeenteraad een toelichting komt met als repliek dat er geen toelichting is bij de algemene
vergaderingen indien de intercommunale zelf informatievergaderingen voorziet;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 3 oktober 2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers

5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
Art. 3. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap
‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de
overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover
beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
Art. 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Eandis Assets
op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1,
2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis
Assets, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf)
intercommunales@eandis.be.
PUNT
5:
OPRICHTING
OVERLEGORGAAN
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.

–

STRUCTURERING

Gelet op de principebeslissing van 17 Westhoekgemeenten tot ‘versterking van de
intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek’;
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; het
gemeentedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Feiten, context en argumentatie
De voorbije maanden hebben 17 besturen via een gemeenteraadsbeslissing, het
engagement genomen om de regionale intergemeentelijke samenwerking verder uit te
bouwen en te structureren in functie van een versterking van de lokale besturen. De
einddoelstelling in het goedgekeurde traject is de oprichting van een regionale structuur met
rechtspersoonlijkheid tegen uiterlijk december 2017.
Uit de behandeling van deze principebeslissing in de respectieve gemeenteraden van de
Westhoek kwam duidelijk naar voor dat intergemeentelijke samenwerking geen exclusieve
aangelegenheid van burgemeesters is. In de verdere structurering van de intergemeentelijke

samenwerking
dient
deze
bredere
betrokkenheid
gemeenteraadsleden verder te worden ontwikkeld.

van

vakschepenen

en

Conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, en meer
bepaald artikel 25, dient via een gemeenteraadsbeslissing een overlegorgaan te worden
opgericht in voorbereiding van de oprichting van een dienstverlenende vereniging. Dit
overlegorgaan bestudeert de samenwerkingsmogelijkheden en -voorwaarden voor één of
meer welbepaalde beleidsdomeinen. Terzelfder tijd wordt een lid van het college van
burgemeester en schepenen aangeduid die zitting zal hebben in het overlegorgaan en wordt
eventueel een begrotingskrediet vastgelegd om de voorbereidende fase te financieren.
Uitsluitend gemeenten maken deel uit van het overlegorgaan. Dat overlegorgaan bezit
geen rechtspersoonlijkheid en kan geen verbintenissen aangaan ten laste van de op te
richten dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies kunnen een door hun
respectievelijke raden aangewezen waarnemer de vergaderingen van het overlegorgaan
laten bijwonen, indien de doelstelling mede tot hun belangensfeer behoort.
Volgens voormeld art. 25 dient elk bestuur een lid van het college af te vaardigen naar
het overlegorgaan. Om een vlotte werking van dit overlegorgaan mogelijk te maken wordt er
naar gestreefd de burgemeester deel te laten uitmaken van dit overlegorgaan, zodanig dat
de werkzaamheden op een efficiënte wijze, aansluitend aan de bijeenkomsten van het
Westhoekoverleg kunnen worden georganiseerd.
Verwijzingsdocumenten
- handouts ‘WH-intercommunale’
- intentieverklaring ‘intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek’ AV
Westhoekoverleg 27 nov. 2015
BESLUIT: unaniem
Art. 1. In navolging van de principebeslissing tot versterking van ‘de intergemeentelijke
samenwerking in de Westhoek’ in zitting van de gemeenteraad dd. 24 maart 2016,
gaat de gemeenteraad akkoord met de oprichting van het overlegorgaan in
voorbereiding van de regionale dienstverlenende vereniging.
Art. 2. De Heer Gerard Liefooghe wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de gemeente
in het overlegorgaan zoals bedoeld in art. 1.
Art. 3. Het begrotingskrediet om deze voorbereidende fase te financieren, wordt voorzien via
de actuele bijdrage voor de werking van Westhoekoverleg.
Art. 4. Deze beslissing wordt overgemaakt aan Westhoekoverleg, p/a Streekhuis Westhoek,
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
PUNT 6: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR DE
OPDRACHT “OPMAAK BEHEERSPLAN VOOR KERK EN KERKHOF TE
GIJVERINKHOVE”. (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET
BEKENDMAKING).
Overwegende dat de St. Petruskerk te Gijverinkhove beschermd werd als monument bij
besluit van 20.02.1939;
Overwegende dat de gemeente, als eigenaar van het kerkhof, reeds een
langetermijnvisie via een beheersplan liet opmaken voor het kerkhof, in samenwerking met

de dienst onroerend erfgoed en de WVI, maar dat dit niet geldt als een door onroerend
erfgoed erkend beheersplan omwille van een wijziging in de wetgeving;
Overwegende dat het wenselijk is om ook voor de kerk een beheersplan op te maken,
teneinde een degelijke onderhoudsplanning en instandhoudingsplanning te hebben;
Overwegende dat een goedgekeurd beheersplan een voorwaarde is om subsidie te
kunnen bekomen voor het uitvoeren van beheersmaatregelen of werkzaamheden aan
beschermde goederen;
Overwegende dat, volgens de nieuwe wetgeving onroerend erfgoed, het beheersplan
een gebiedsgerichte visie moet bevatten die rekening houdt met alle aanwezige
erfgoedvormen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een beheersplan,
afgesloten tussen gemeente en kerkbestuur op 14.12.2015;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak beheersplan voor kerk en
kerkhof te Gijverinkhove” een bestek met nr. TV/2016/02 werd opgesteld door Tine
Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 incl.
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en een
aankondiging van opdracht op nationaal niveau te verzenden op 15.07.2016;
Overwegende dat 80% van de kostprijs voor de opmaak van het beheersplan
gesubsidieerd wordt door Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen te Brussel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 onder
actie
1419/001/002/001/003
“beheersplannen
opmaken”
met
registratiesleutel
0720/21400007;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid art. 26, § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het K.B. van 15.07.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 2 §1 3°;
Gelet op het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid art. 5 § 3;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, meer bepaald art.
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art.
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de vraagstelling waarbij wordt nagegaan of het voorbereidend werk uit het
verleden zal gebruikt worden door het studiebureau, of dat de prijszetting positief zal
beïnvloeden en als de prijzen ook zullen bekend gemaakt worden met als repliek dat de
voorschriften voor het bekomen van een erfgoedpremie inhouden dat de opmaak van een
beheersplan noodzakelijk is en het werk dat al is gebeurd in rekening zal genomen worden
bij de opmaak van een nieuw beheersplan, dat een aanstelling van een studiebureau via een
overheidsopdracht niet waardeloos is maar een zekerheid inhoudt van een scherpe prijs, de
prijzen zullen te raadplegen zijn in de notulen van het college van burgemeester en
schepenen;
BESLUIT:
Stemmen voor: LIEFOOGHE Gerard, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VERMEULEN Dirk,
BLANCKAERT Jacques, ALBRECHT Johan, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, SAP
Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine en ROMBAUT Herman.
Stemmen tegen: WACKENIER Marc, Philip AMELOOT, Marnik VANDENBROUCKE,
MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK Danielle en COPPEIN Bart.
Onthouden zich: nihil.

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TV/2016/02 en de raming voor de
opdracht “Opmaak beheersplan voor kerk en kerkhof te Gijverinkhove”, opgesteld
door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 15.000,00 incl. btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 02.09.2016 om 14u.
Art. 5. Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap
Ruimte en Erfgoed Vlaanderen - onroerend erfgoed te Brussel.
Art. 6. Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de
raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het
voorziene budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en
schepenen gemachtigd de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke
verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te
leggen bij de eerstvolgende budgetwijziging overeenkomstig art. 160.§ 1bis van het
Gemeentedecreet.

PUNT 7: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR DE
OPDRACHT “OPMAAK
BEHEERSPLAN
VOOR
HOF VAN
WYCKHUIZE”.
(VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING).
Overwegende dat hof van Wyckhuize beschermd werd als monument bij besluit van
27.05.1971;
Overwegende dat het wenselijk is om voor hof van Wyckhuize een beheersplan op te
maken, teneinde een degelijke onderhouds- en instandhoudingsplanning te hebben;
Overwegende dat een goedgekeurd beheersplan een voorwaarde is om subsidie te
kunnen bekomen voor het uitvoeren van beheersmaatregelen of werkzaamheden aan
beschermde goederen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak beheersplan voor Hof van
Wyckhuize” een bestek met nr. TV/2015/05 werd opgesteld door Tine Vandenbroucke,
stafmedewerker van Gemeente Alveringem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 incl.
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en een
aankondiging van opdracht op nationaal niveau te verzenden op 15.07.2016;
Overwegende dat 80% van de kostprijs voor de opmaak van het beheersplan
gesubsidieerd wordt door Agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen te Brussel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 onder
actie
1419/001/002/001/003
“beheersplannen
opmaken”
met
registratiesleutel
0720/21400007;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid art. 26 § 2, 1° d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het K.B. van 15.07.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid art. 2 §1 3°;
Gelet op het K.B. van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid art. 5 § 3;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, meer bepaald art.
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid art.
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de vraagstelling waarbij de hoogte van het voorziene budget voor het
beheersplan in vraag gesteld wordt omdat het duidelijk is welke werken moeten uitgevoerd
worden en het gevaar dat het voorziene budget een signaal is om hoge insteekprijzen aan te
bieden waarop geantwoord wordt dat de regels van de wet op de overheidsopdrachten
moeten gerespecteerd worden en de voorwaarden tot het bekomen van een erfgoedsubsidie
en dat het voorzien van een budget geen signaal is maar een voorwaarde om de plannen te
kunnen uitvoeren;
BESLUIT:
Stemmen voor: LIEFOOGHE Gerard, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VERMEULEN Dirk,
BLANCKAERT Jacques, ALBRECHT Johan, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, SAP
Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine, ROMBAUT Herman, WACKENIER Marc, Philip
AMELOOT, Marnik VANDENBROUCKE, MOUTON Jean-Pierre, GODDERIS-T’JONCK
Danielle en COPPEIN Bart.
Stemmen tegen: nihil.
Onthouden zich: nihil.

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TV/2015/05 en de raming voor de
opdracht “Opmaak beheersplan voor Hof van Wyckhuize”, opgesteld door Tine
Vandenbroucke, stafmedewerker van Gemeente Alveringem. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 20.000,00 incl.
btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 02.09.2016 om 14u.
Art. 5. Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap
Ruimte en Erfgoed Vlaanderen - onroerend erfgoed te Brussel.
Art. 6. Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de
raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het
voorziene budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en
schepenen gemachtigd de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke
verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te
leggen bij de eerstvolgende budgetwijziging overeenkomstig art. 160 § 1bis van het
Gemeentedecreet.

