Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSMAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 27 januari 2015
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, DHONDT Germain, 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
16.01.2014 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20.30 uur.
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester verklaart de Raad zich eenparig akkoord om
overeenkomstig art. 29 van het Gemeentedecreet en art. 18§2 van het huishoudelijk
reglement de behandeling van een aanvullend punt inzake een motie tot behoud van de
rechtbank te Veurne aan de dagorde toe te voegen en te behandelen als laatste punt van de
dagorde.

PUNT 1 A : COMPTABILITEIT OCMW : GOEDKEURING STRATEGISCH
MEERJARENPLAN 2014 – 2019 – AANPASSING 2015.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van gemeenten, provincies en OCMW’s van 25.06.2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
01.10.2010 en latere wijzigingen;
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) alsook de omzendbrief dd. 05.09.2014
(BB 2014/4) inzake de aanpassing van de meerjarenplannnen 2014-2019 en de budgetten
2015;
Gelet op ons besluit van 28.11.2002 houdende vaststelling van de procentuele
verdeelsleutel van het aandeel in het gemeentefonds, rechtstreeks aan het OCMW te
betalen op 20%;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.12.2013 houdende
de vaststelling van het strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
goedgekeurd door de Gemeenteraad bij beslissing van 26.12.2013;

Gelet op het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het plaatselijk O.C.M.W.-bestuur
van Alveringem, geadviseerd in college zitting van 15.09.2014, vastgesteld door de Raad
van het O.C.M.W. in zitting van 23.09.2014 en goedgekeurd door de Gemeenteraad bij
beslissing van 27.10.2014;
Gelet op het strategisch meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2015 van het plaatselijk
OCMW-bestuur van Alveringem, geadviseerd in college zitting van 24.11.2014, vastgesteld
door de Raad van het OCMW in zitting van 22.12.2014, thans ter goedkeuring voorgelegd
aan de Gemeenteraad;
Gelet op de motivatienota waaruit blijkt dat deze meerjarenplanaanpassing volgt uit de
aanpassing van de strategische nota en de financiële nota, meer in het bijzonder het
beschikken over concretere ramingen voor realisatie van de verder uitbouw zorgsite, het
sociaal huis en een betere zicht op de reële kosten van het woonzorgcentrum;
Gelet op de financiële nota die de financiële vertaling weergeeft van het in de strategische
nota opgenomen prioritair beleid en het overige beleid;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd blijft voor de periode 2014-2019;
De Burgemeester-Voorzitter nodigt de Voorzitter van het plaatselijk OCMW-bestuur uit om
overeenkomstig art 148 §1 van het organiek decreet van 19.12.2008 op de OCMW's, en
latere wijzigingen, deze documenten toe te lichten;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter van het OCMW bij de wijziging
meerjarenplan 2014 – 2019 aan de hand van een beknopt overzicht van voornoemde
documenten, waarbij verdere vragen worden gesteld die de OCMW- en
gemeenteraadsvoorzitter beantwoorden :
- Mr. AMELOOT : hoever staat het met het Sociaal Huis ? We kregen pas recent de
ramingen en deze zijn nog niet bestudeerd.
- Mr. VANDENBROUCKE : wat zijn de financiële gevolgen van het afschaffen van het Gecostatuut en werden deze verrekend ? Het betreft een minontvangst van 5%, nog niet
verrekend wegens gegevens pas ontvangen.
- Mr. WACKENIER : de kosten voor het Sociaal huis zijn gekoppeld aan de dossiers
bibliotheek en pastorie.\ Cfr. supra, we kregen pas vandaag de laatste cijfers. (voorzitter GR)
De pastorie is een gemeentelijk dossier. De raming die we vrijdag ll. kregen, beloopt €
166.000 maar het college moet hierover nog debatteren.
Gelet op het organiek decreet van 19.12.2008 op de OCMW.'s;
BESLUIT : eenparig
Art. 1

De Raad keurt de wijziging aan het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 –
aanpassing 2015 van het OCMW-bestuur van Alveringem goed.

Art. 2.

Afschrift van dit besluit zal samen met de bijhorende documenten binnen de
gestelde termijn aan het OCMW bestuur worden toegestuurd.

PUNT 1 B : COMPTABILITEIT O.C.M.W. : KENNISNAME BUDGET 2015.
Gelet op artikelen 51 en 52, 5° van het OCMW-decreet;

Gelet op artikelen 149 tot 154 van het OCMW-decreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van gemeenten, provincies en OCMW’s van 25.06.2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
01.10.2010 en latere wijzigingen;
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) alsook de omzendbrief dd. 05.09.2014
(BB 2014/4) inzake de aanpassing van de meerjarenplannnen 2014-2019 en de budgetten
2015;
Gelet op ons besluit van 28.11.2002 houdende vaststelling van de procentuele
verdeelsleutel van het aandeel in het gemeentefonds, rechtstreeks aan het OCMW te
betalen op 20%;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van het O.C.M.W. bestuur van Alveringem,
geadviseerd in college zitting van 22.11.2013, goedgekeurd door de Raad van het O.C.M.W.
in zitting van 09.12.2013, en goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26.12.2013;
Gelet op het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het plaatselijk O.C.M.W.-bestuur
van Alveringem, geadviseerd in college zitting van 15.09.2014, vastgesteld door de Raad
van het O.C.M.W. in zitting van 23.09.2014 en goedgekeurd door de Gemeenteraad bij
beslissing van 27.10.2014;
Gelet op het strategisch meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2015 van het plaatselijk
OCMW-bestuur van Alveringem, geadviseerd in college zitting van 24.11.2014, vastgesteld
door de Raad van het OCMW in zitting van 22.12.2014, en goedgekeurd door de
Gemeenteraad op heden, voorafgaandelijk aan dezer;
Gezien thans het budget 2015 goedgekeurd door de Raad van het OCMW Alveringem in
zitting van 22.12.2014;
Gelet op de beleidsnota die het beleid verwoordt dat het OCMW gedurende het boekjaar
zal voeren evenals de financiële nota die de financiële vertaling weergeeft van het in de
beleidsnota opgenomen prioritair beleid en het overige beleid;
Overwegende dat aan de gemeente een bijdrage gevraagd wordt van € 340.000,00 voor
het jaar 2015;
Overwegende dat het voorgelegde budget past binnen het meerjarenplan;
De Burgemeester-Voorzitter nodigt de Voorzitter van het plaatselijk OCMW-bestuur,
hiertoe minstens acht dagen voor deze vergadering door het College verwittigd, uit om
overeenkomstig art. 150 van het OCMW decreet, deze documenten toe te lichten.
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter van het OCMW bij de aspecten van
doelstellingennota en het investeringsbudget zoals aangestipt bij de behandeling van het
meerjarenplan;

BESLUIT :
Art. 1

De Raad neemt kennis van het budget 2015 met bijhorende documenten van het
OCMW-bestuur van Alveringem en de gemeentelijke bijdrage hierin overeenkomstig
de grenzen van de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het gezegde
strategisch meerjarenplan 2014 – 2019.

Art. 2.

Afschrift van dit besluit zal samen met de bijhorende documenten binnen de
gestelde termijn aan het OCMW bestuur worden toegestuurd.

PUNT 2 : GOEDKEURING VERKOOPPRIJS PERCEELTJE GROND TE ALVERINGEM
(1STE AFD.) NABIJ DE LOVOETWEG.
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een perceeltje grond met een
oppervlakte volgens meting van negenenzestig centiare (69ca), gelegen nabij de Lovoetweg
te Alveringem (1ste Afdeling) en gekadastreerd als tuin in de Sectie C deel van nummer
1309/H, zoals afgebeeld op het plan onder lot 2 opgemaakt door landmeter Eddy Ameloot te
Roesbrugge-Haringe dd. 21.03.2014;
Gelet op het verzoek van de kerkfabriek van Alveringem, om dit perceeltje grond te
verkopen samen met hun eigendom, de voormalige Kapelanij gestaan en gelegen te
Alveringem (1ste Afd.), Lovoetweg 5, gekadastreerd of het geweest zijnde Sectie C nr 1305/g
groot 4a 91ca, waarbij het reeds als koertje werd gebruikt en Notaris Stephan Mourisse te
Vleteren werd aangesteld als instrumenterend notaris;
Gelet op het principieel akkoord van het College in zitting van 24.03.2014;
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Eddy Ameloot die dit perceeltje grond
schat op een verkoopprijs van € 100 per m² of een totaal van € 6.900,00;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de vragen van
raadslid Marnik VANDENBROUCKE inzake het vroeger gebruik evenals de ontsluiting van
het resterend perceel en eventueel bestaande erfdienstbaarheden waarop de Voorzitter
ontkennend antwoordt en welke verder geen aanleiding geven tot amendementen,
stemmingen ter zake of aanpassingen aan het voorgelegde ontwerpbesluit;
Gelet op de M.O. dd. 06.09.89 over de vervreemding van onroerende goederen door de
gemeente;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 156 en 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad gaat akkoord met de verkoop van een perceeltje grond met een
oppervlakte volgens meting van negenenzestig centiare (69ca), gelegen nabij de
Lovoetweg te Alveringem (1ste Afdeling) en gekadastreerd als tuin in de Sectie C deel
van nummer 1309/H, zoals afgebeeld op het plan onder lot 2 opgemaakt door
landmeter Eddy Ameloot te Roesbrugge-Haringe dd. 21.03.2014, tegen de
verkoopprijs van € 6.900,00.

Art. 2. Aan Notaris Stephan Mourisse te Vleteren wordt opdracht gegeven om deze
gezamenlijke akte op te maken en te verlijden;
Art. 3. Alle kosten van deze verkoop inzake de akte zijn voor rekening van de koper.
Art. 4. De hypotheekbewaarder wordt ontslaan van de verplichting inschrijving van
ambtswege te nemen bij de overschrijving van de akte.
Art. 5. Aan de Burgemeester en de Gemeentesecretaris wordt volmacht gegeven om zo
nodig al de stukken en akten betreffende deze verkoop te ondertekenen.
Art. 6. De opbrengst van deze verkoop wordt bestemd voor de financiering van
buitengewone verbeteringswerken aan het gemeentelijk patrimonium.
Art. 7. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering van dit
besluit belast.
Art. 8 Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan het Kantoor
van Notaris Stephan Mourisse te Vleteren en bij de bundel worden gevoegd.
PUNT 3 : GOEDKEURING BIJKOMENDE UITBETALING AAN FAMILIE PAGE INZAKE
ONTEIGENING GRONDEN VOOR BOUWEN WOONZORGCENTRUM ’T HOGE.
Gelet op ons besluit dd. 23.03.2006 houdende aanvraag machtiging tot gebruik maken
van spoedprocedure voor onteigening gronden nieuw rustoord aan de bevoegde Minister
van de Vlaamse Regering, zijnde de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening toegestaan bij zijn besluit van 24 april 2007;
Gelet op het besluit van het Schepencollege dd. 13.03.2007 houdende aanstelling van de
Advocatenassociatie Lust & Partners met kantoor in de Burggraaf de Nieulantlaan 14 te
8200 Brugge als raadsman om namens de gemeente Alveringem in rechte op te treden ten
einde de verwerving door onteigening van de gronden nieuw rustoord via gerechtelijke weg
te realiseren;
Gelet op de tot hiertoe gevoerde procedure waarbij de gemeente in bezit werd gesteld
van het onteigende goed, mits te voldoen aan betaling van de provisionele vergoedingen en
vervulling van de pleegvormen bij vonnissen van de Vrederechter te Veurne dd. 27.11.2007
en dd. 12.06.2008, procedure goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 24.07.2008, en de
gemeente aldus eigenaar is geworden van 1ha 17a 82ca grond gelegen te Alveringem 1ste
Afdeling, Omaersknibbershoek en gekadastreerd als bouwland in de Sectie C,
perceelnummer 1403 G;
Gelet op ons besluit dd. 28.08.2008 houdende goedkeuring verkoop aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn van Alveringem met zetel te Alveringem, Dorp 1B, van
voorschreven stuk grond groot 1ha 17a 82ca;
Gelet op de dagvaarding van 29.09.2008 waarbij de onteigende de herziening vordert
van de voorlopig vastgestelde vergoeding en nog een aanzienlijk hoger bedrag evenals het
besluit van het College dd. 29.09.2008 houdende opdracht aan de Advocatenassociatie Lust
& Partners te Brugge om als raadsman namens de gemeente Alveringem ter inleidingszitting
van 9 oktober 2008 in rechte op te treden en de belangen van de gemeente in voornoemde
procedure verder te verdedigen;

Gelet op het besluit van het College dd. 03.11.2008 houdende het indienen van een
tegeneis in de op 09.10.2008 ingeleide herzieningsprocedure ten einde zelf de herziening
van de gevorderde som voor deze onteigening te bekomen;
Gelet op de sindsdien gevoerde procedure dienaangaande die resulteert in een thans bij
schrijven dd. 19.12.2014 van Advocaten Lust & Partners te Brugge voorgelegde
akkoordconclusie inhoudende verzoek tot betaling van een bijkomend bedrag van € 6.442,50
door de gemeente aan de consoorten Page;
Overwegende dat de tegenpartij de voorgelegde akkoordconclusie eveneens dient te
ondertekenen en neer te leggen ter griffie, zodat de rechtbank de zaak kan oproepen om het
akkoord van partijen te bekrachtigen;
Overwegende dat het in het belang van alle partijen is deze zaak ten spoedigste af te
handelen en het derhalve wenselijk is op basis van de voorgelegde akkoordconclusie tot een
dading over te gaan zonder verdere uitspraak van de rechtbank af te wachten;
Overwegende dat hiervoor krediet is voorzien op budget onder nr 0110-61410050;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de vragen van
raadslid Marc WACKENIER inzake deze regeling zonder uitspraak van de rechtbank waarop
de Voorzitter antwoordt dat de voorgestelde dading op basis van een akkoord tussen partijen
het einde betekent van het geschil en welke verder geen aanleiding geven tot
amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het voorgelegde ontwerpbesluit;
Gelet op de wet van 27 mei 1870 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte;
Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978, betreffende de
rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 43 §2-19, 57§3-9°, 156, 157, 193 en 253§1 5° van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad gaat akkoord met de voorgelegde akkoordconclusie tussen de gemeente
Alveringem en de consoorten Page, te weten André, Guido, Jozef, Annie, Geert en
Greta tot het betalen van een bijkomend bedrag van € 6.442,50 en verder wederzijds
afstand te doen van alle verdere rechten en vorderingen zie zij uit hoofde van het
geding ten opzichte van elkaar doen en zouden kunnen doen gelden.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal aan Advocaten Lust & Partners en aan de ontvanger
worden overgemaakt.
PUNT 4 : GOEDKEURING JAARVERSLAG INTERLOKALE VERENIGING
WESTHOEKPERSONEEL (WHP)
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juni 2001,
art. 7;
Gelet op de algemene overeenkomst ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 26.08.2010, art. 12 en 13;

Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Westhoekoverleg’ zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 26.08.2010;
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Jeugd’ zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 26.11.2009;
Gelet op de aanvullende overeenkomst ‘Wonen’ zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad dd. 27.12.2007;
Gelet op de goedkeuring van de het jaarverslag door het beheerscomité van de
interlokale vereniging WHP op 21 november 2014;
Overwegende dat dit jaarverslag overeenkomstig de algemene overeenkomst
‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ ter goedkeuring aan de gemeenteraad moet
worden voorgelegd;
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. Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag en de erin vervatte jaarrekening van de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel 2013.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal aan het Westhoekoverleg worden overgemaakt.

PUNT 5 : GOEDKEURING VERGUNNINGENREGISTER.
Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot
de opmaak van het vergunningenregister, meer bepaald Titel V, Hoofdstuk I, Afdeling 2,
artikel 5.1.2, en Titel VII, Hoofdstuk VI, Afdeling I, artikels 7.6.2 en 7.6.3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie
van het vergunningenregister;
Gelet op de informele uitwisseling van gegevens tussen de gemeente en de gewestelijk
planologisch ambtenaar;
Gelet op de opmerkingen ontvangen van de gewestelijk planologisch ambtenaar;
Overwegende dat naar aanleiding van deze opmerkingen het vergunningenregister werd
aangepast;
Overwegende dat het vergunningenregister volledig in digitale vorm werd opgemaakt;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester – schepen voor ruimtelijke
ordening dat dit register één van de vijf te vervullen voorwaarden is om ontvoogd te kunnen
worden waardoor dan zelfstandig zal kunnen beslist worden over stedenbouwkundige
aanvragen, zonder advies van Ruimtelijke Ordening en dat hiervoor thans enkel nog de
goedkeuring van het GRS rest;

Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Het vergunningenregister wordt in digitale vorm vastgelegd.
Art. 2. Het vergunningenregister wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar.

PUNT 6 : GOEDKEUREN MOTIE TOT BEHOUD VAN DE AFDELING VEURNE BINNEN
HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN – RECHTBANK
VEURNE.
Gelet op artikel 42, §1 van het gemeentedecreet ;
Gelet op de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke
arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere
mobiliteit van de leden van de gerechtelijke orde ;
Overwegende dat deze hervorming tot doel had om Justitie efficiënter te organiseren, de
dienstverlening te verbeteren en het vertrouwen van de burger in haar werking te versterken,
maar zonder de nabijheid van Justitie in vraag te stellen, gezien er per provincie evenveel
zittingsplaatsen behouden werden ;
Gelet op de bekendmaking in de nationale Pers omtrent het verdwijnen van de
rechtbank te Veurne en de verkoop van het gebouw van de rechtbank en de fiscale diensten;
Overwegende de berichtgeving om de afdeling Veurne in het arrondissement WestVlaanderen af te schaffen, behalve de politierechtbank en het vredegerecht, betekent dat de
rechtszoekende naar de zittingsplaats Brugge moet voor bijvoorbeeld :
- het inlezen van zijn dossier alvorens te beslissen of hij of zij een advocaat neemt of niet,
of dat het de moeite loont om een burgerlijke partij te stellen;
- het verplicht verschijnen voor een echtscheiding;
- het verschijnen in het kader van schuldbemiddeling voor de opvolging van een dossier
(op het moment dat de rechtszoekende reeds over weinig financiële middelen bezit) ;
- het verwerpen van een nalatenschap;
- het inwinnen van eerste inlichtingen bij de griffie, het zoeken naar een erkende tolk of
het opvragen van de juiste documenten, ….
- het verschijnen voor de onderzoeksrechter als verdachte;
- het neerleggen van een klacht als slachtoffer;
- Problematische opvoedingssituaties waar de minderjarige aanwezig dient te zijn voor de
opvolging van de begeleiding, of je minderjarige die een misdrijf heeft gepleegd
- het beroep aantekenen in een strafdossier;
- de aanstelling van een deskundige in een bouwzaak;
Overwegende dat de berichtgeving om de afdeling Veurne in het arrondissement WestVlaanderen af te schaffen regelrecht in strijd is met de garanties die werden gegeven bij de
laatste hervorming waarbij duidelijk gesteld werd dat er niets wijzigt aan de nabijheid van
Justitie zodat de burger zich niet verder zou hoeven te plaatsen;

Overwegende dat een 100-tal tewerkstellingsplaatsen in Veurne op de helling komen te
staan ;
Gelet op de gelijkaardige motie van diverse gemeenten binnen het gerechtelijk
arrondissement om zich hiertegen te verzetten;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de bedenkingen en
vragen van de raadsleden Marc WACKENIER (wie initiatiefnemer, behandeling in college,
koppeling met verhuis federale politie) en Marnik VANDENBROUCKE (zeer miniem
ontwerpbesluit) waarop de Voorzitter repliceert en welke verder aanleiding tot nadere
uitwerking van het voorgelegde ontwerpbesluit;
Op voorstel van het College;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De gemeenteraad van Alveringem neemt kennis van de concrete plannen van Justitie
om de afdeling Veurne binnen het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
tegen alle vroegere afspraken in, af te schaffen.
Art. 2. De raad protesteert hier met klem tegen en vraagt rekening te houden met het feit dat
de rechtsonderhorigen moeten kunnen beroep doen op dienstverlening in de eigen
regio die sinds eeuwen reeds als een juridische entiteit bestaat. Alle budgettaire
overwegingen zijn ondergeschikt aan het belang van de rechtsonderhorigen.
Art. 3. Afschrift van deze motie wordt overgemaakt aan :
- De Minister van Justitie
- De Vice-premiers van de federale regering
- De West-Vlaamse federale Volksvertegenwoordigers
- De Provinciegouverneur van West Vlaanderen
- De gemeentebesturen gelegen in de afdeling Veurne van het gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen.
Eind gewone zitting 20.50 eind vragen 21 u.

