Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 26 februari 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
16.02.2015 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20.00 uur.
** Mr. Jean-Pierre MOUTON vervoegt de zitting tijdens de behandeling van navolgend punt
en neemt deel aan de verdere besprekingen en stemmingen.
PUNT 1 : BEPALING VOORWAARDEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN
PROVISIES AAN BEPAALDE PERSONEELSLEDEN EN VOOR HET INNEN VAN
GERINGE DAG ONTVANGSTEN DOOR BEPAALDE PERSONEELSLEDEN.
Overwegende dat de gemeentesecretaris overeenkomstig art. 162 §1 van het
Gemeentedecreet, na advies van de financieel beheerder, kan beslissen om bepaalde
personeelsleden een provisie ter beschikking te stellen voor de betaling van geringe
exploitatie uitgaven van het dagelijks bestuur die zonder uitstel of onmiddellijk voor de goede
werking van de dienst moeten worden gedaan;
Overwegende dat de gemeentesecretaris overeenkomstig art. 162 §2 van het
Gemeentedecreet, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, kan belasten met
de inning van geringe dagontvangsten, dat zij hiervoor ook over een provisie voor wisselgeld
dienen te beschikken;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig art. 162 §4 van het
Gemeentedecreet, de voorwaarden bepaalt voor de terbeschikkingstelling van provisies;
Gelet op onze besluiten dd. 22.04.1994 en 29.12.1999, houdende toekenning van een
provisie voor geringe uitgaven respectievelijk aan de administratieve diensten en de
jeugddienst, dat deze bedragen inmiddels zijn voorbijgestreefd;
Overwegende dat de toekenning van provisies bijdraagt tot een efficiënte werking van de
diensten;
Gehoord de toelichtingen door de Gemeentesecretaris op verzoek van de VoorzitterBurgemeester verstrekt;
Gelet op ons besluit dd. 24.01.2013 houdende vaststelling van de bepaling van de
verrichtingen van dagelijks bestuur;

Gelet op de artikelen 42, 43 en 162 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Met ingang van heden worden de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van
provisies als volgt vastgesteld :
- de provisies kunnen enkel worden aangewend voor de betaling van
exploitatieuitgaven en de wisselverrichtingen bij geringe dagontvangsten.
- de provisie bedraagt per schijf max. € 400 voor exploitatieuitgaven.en € 200 per
persoon voor de dagontvangsten en dit binnen de grenzen van de op het budget
goedgekeurde kredieten.
- de provisies worden tegen ontvangstbewijs ter beschikking gesteld.
- de personeelsleden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan.
- voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van een tweede provisie dienen de
nodige bewijsstukken van de uitgaven ten laste van de vorige provisie te worden
voorgelegd en worden deze in de boekhouding van de gemeente opgenomen;
- uiterlijk 31 december wordt een afrekening gemaakt, worden de beschikbare saldi in
de gemeentekas teruggestort en worden de titularissen van de provisie ontlast.
Art. 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de gemeentesecretaris en financieel beheerder
worden bezorgd die met de verder uitvoering worden belast.
PUNT 2 : GOEDKEURING LASTENBOEK-BESTEK VOOR HET UITVOEREN VAN
HERSTELLINGSWERKEN AAN DIVERSE BUURT- EN LANDBOUWWEGEN 2015.
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 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, meer in het bijzonder hoofdstuk 1 Algemene
administrateive voorschriften ; punt 2 staat art 26 §1 2°b vermeld van het bijzonder bestek;

Gelet op het besluit van het Schepencollege dd. 09.12.2013 houdende toewijzing na
openbare aanbesteding van voornoemde werken aan de firma De Waele Gebroeders te
8480 Eernegem;
Gelet thans op de hieraangehechte omstandige meetstaat en kostenraming der werken
en overzicht per betalende partner opgemaakt door de NV Grontmij te Brugge dd.
02.12.2014 (Ref. 22090005), voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan diverse
landbouwwegen dienstjaar 2015, meer in het bijzonder in de Beverenstraat, Eikhoek en
Oerenstraat;
Overwegende dat de kosten van deze werken geraamd worden op € 264.841,38,
waarvan € 201.688,63 ten laste van de gemeente, € 10.063,38 ten laste van IWVA en €
53.089,38 ten laste van Stad Veurne, BTW 21% en ereloon niet inbegrepen;
Gelet op de goedgekeurde budget van het lopende dienstjaar waar onder actie
001007003001 een krediet voorzien werd van € 285.000,00;
Gelet op het besluit dd. 03.02.2015 van de Stad Veurne houdende goedkeuring van hun
aandeel in de werken Oerenstraat op het grondgebied Veurne in het kader van gezegde
verbeteringswerken landbouwwegen dienstjaar 2015 Alveringem voor een bedrag van €
67.293,00 BTW 21% inbegrepen;
Gelet op de akkoordverklaring van de aannemingsfirma DeWaele dd. 17.02.2015
middels ondertekening van gezegde meetstaat en kostenraming “uitbreiding
landbouwwegen;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester evenals de vraag van raadslid
Danielle GODDERIS-T’JONCK inzake de vereiste tot heraanbesteden mocht de aannemer
niet in staat zijn deze opdracht uit te voeren, waarop de Voorzitter repliceert en welke verder
geen aanleiding geven tot amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het
voorgelegde ontwerpbesluit;
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;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De hieraangehechte omstandige meetstaat en kostenraming der werken en overzicht
per betalende partner opgemaakt door de NV Grontmij te Brugge dd. 02.12.2014
(Ref. 22090005), voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan landbouwwegen
dienstjaar 2015, meer in het bijzonder in de Beverenstraat, Eikhoek en Oerenstraat,
wordt goedgekeurd.

Art. 2. De totale kosten voor deze werken, geraamd op € 318.344,76 incl. BTW, waarvan €
244.043,24 ten laste van de gemeente, € 10.063.38 ten laste van IWVA en €
64.238,14 ten laste van Stad Veurne BTW 21% voor zover van toepassing
inbegrepen, te vermeerderen met de ereloonkosten, worden aanvaard en zullen
worden gefinancierd zoals voorzien in het budget van het lopende dienstjaar.
Art. 3. De gunning van deze werken zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de firma De Waele Gebroeders te Eernegem als
herhalingsopdracht overeenkomstig art. 26, §1 2b van de wet van 15 juni 2006
betreffende de overheidsopdrachten.
Art. 4. Afschrift van dit besluit zal voor verdere uitvoering bij de bundel worden gevoegd.

PUNT 3 : GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 VAN DE
INTERLOKALE VERENIGING “WESTHOEK SPORTOVERLEG.
Overwegende dat tussen de steden en gemeenten Alveringem, Heuvelland, Ieper, LoReninge, Poperinge, Veurne, Zonnebeke en Vleteren werd overeengekomen een interlokale
vereniging op te richten beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van
06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, met als naam “Westhoek
SportOverleg” (WSO);
Overwegende dat de doelstelling van deze interlokale vereniging is het sportbeleid van
de participanten in de ruimste zin op elkaar af te stemmen en te stimuleren o.a. door het
functioneren als een overlegplatform tussen schepenen sport en sportfunctionarissen, het
verhogen van het rendement van de aanwezige sportinfrastructuur, het aanbieden van
gemeenteoverschrijdende activiteitenpakketten en opleiding en bijscholing voor individuen
en clubs evenals het onderling uitlenen van materiaal;
Gelet op ons besluit dd. 22.12.2003 houdende goedkeuring van de
oprichtingsovereenkomst van deze interlokale vereniging “Westhoek SportOverleg”, die
onder meer voorziet in een jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden;
Gelet op ons besluit dd. 27.05.2004 houdende goedkeuring van de toetreding van de
gemeente Vleteren bij de interlokale vereniging “Westhoek Sportoverleg”;
Gelet op ons besluit dd. 28.02.2013 houdende verlenging van de overeenkomst van deze
interlokale vereniging ‘Westhoek SportOverleg’ voor de periode van 2013 - 2018;
Overwegende dat de participanten elk wat hen betreft, de middelen vastleggen die zij
voor volgend jaar aan de vereniging willen ter beschikking stellen;
Gelet op het thans voorgelegde jaarverslag en jaarrekening voor het jaar 2014 welke
laatste sluit met een batig eindsaldo van € 2.547,31 verder toegelicht door de schepen voor
sport;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad keurt het voorgelegde jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de
interlokale vereniging “Westhoek Sportoverleg” goed.

Art. 2. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg aan de diverse participerende
gemeentebesturen worden overgemaakt.
PUNT 4 : KAPITAALVERHOGING FIGGA.
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een
kapitaalverhoging van FIGGA voor een totaalbedrag van € 19.477.650,00 per aangetekend
schrijven van 28.01.2015;
Gelet op het aandeelhouderschap van FIGGA in EGPF;
Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T
door buitengewone algemene vergadering van 22.12.2010;
Gelet op de opdracht van FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in
Publigas door buitengewone algemene vergadering van 21.12.2011;
Gelet op de opdracht aan FIGGA tot het verwerven van aandelen in de projecten van
STORM door buitengewone algemene vergadering 21.12.2011;
Gelet op het aangetekend schrijven van FIGGA van 23.01.2013 met de vraag tot
opdracht aan FIGGA tot het verwerven van bijkomende aandelen in Publi-T;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 10.12.2014 heeft besloten over
te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten
verworven financieel vaste activa;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt gereorganiseerd om de solvabiliteit van
FIGGA te verbeteren;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de
gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te
kunnen opvolgen;
Overwegende dat de kapitaalverhoging geen impact heeft op het budget en de rekening
van de gemeente aangezien deze gefinancierd kan worden met middelen bij FIGGA;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De raad beslist in te tekenen op 2.753 aandelen FIGGA aan een nominale waarde
per aandeel van € 25,00 voor een totale waarden van € 68.825,00 en deze te
volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA.

Art. 2. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van
onderhavige beslissing.
Art. 3. Onderhavige beslissing over te maken ter kennisgeving aan FIGGA, p/a INTERMIXT,
Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel en aan de Vlaamse Minister van Binnenlandse
aangelegenheden.

* De Secretaris, persoonlijk bij volgende beraadslagingen betrokken verlaat overeenkomstig
art. 27 §1 en 88 § 3 van het Gemeentedecreet de vergaderzaal en wordt vervangen door Mr.
Bart COPPEIN, jongste raadslid.
PUNT 5 : AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER HENDRIK VERSCHAVE
ALS GEMEENTESECRETARIS VAN ALVERINGEM MET INGANG VAN 01.09.2015 –
GEHEIME ZITTING
Gelet op het schrijven dd. 16.02.2015 van de heer Hendrik VERSCHAVE,
gemeentesecretaris, waarbij het aan de gemeenteraad zijn ontslag aanbied uit gezegde
functie met ingang van 01.09.2015;
Gelet op het schrijven dd. 13.02.2015 van de Pensioendienst voor de Overheidssector
(PEDOS), houdende mededeling dat de heer Hendrik VERSCHAVE, gemeentesecretaris,
een pensioenaanvraag heeft ingediend en hij de voorwaarden vervult om met ingang van
01.09.2015 een rustpensioen in de overheidssector te kunnen bekomen en vermits zijn
rechten op een rustpensioen vaststaan, de werkgever een ontslagbesluit dient op te stellen;
Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2007, en latere wijzigingen, houdende de
vaststelling van de personeelsformatie;
Gelet op het raadsbesluit van 23 december 2008 houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Alveringem, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 35 §2 2°, 43 §2 7° en 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de geheime stemming voor het ontslag van de heer Hendrik
VERSCHAVE als gemeentesecretaris per 01.09.2015, volgens de procedure zoals bepaald in
art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Overeenkomstig art. 33-4e lid van het huishoudelijk reglement is het bureau
samengesteld uit de Voorzitter en de heer Tom SAP, tweede jongste raadslid.
Er zijn 15 stemgerechtigden, er worden 15 stembiljetten uit de bus genomen, er zijn geen
blanco noch ongeldige stemmen.
De heer Hendrik VERSCHAVE bekomt 15 ja stemmen.
BESLUIT :
Art. 1.

Aan de heer Hendrik VERSCHAVE, geboren te Veurne op 17.06.1953, benoemd in
statutair verband wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van
gemeentesecretaris van Alveringem met ingang van 01.09.2015.

Art. 2.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Art. 3.

Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan het betrokken personeelslid worden
overgemaakt, evenals bij zijn persoonlijk dossier worden gevoegd.

* De Secretaris vervoegt de vergadering.
PUNT 6 : VACANT VERKLARING BIJ AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS STATUTAIRE
BETREKKING VAN GEMEENTESECRETARIS MET WERFRESERVE EN AANPASSING
FUNCTIEOMSCHRIJVING.
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2007, en latere wijzigingen, houdende de
vaststelling van de personeelsformatie;
Gelet op het raadsbesluit van 23 december 2008 houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Alveringem, en latere
wijzigingen;
Gelet op ons besluit van heden waarbij aan de heer Hendrik VERSCHAVE op zijn
verzoek, eervol ontslag wordt verleend uit zijn ambt van gemeentesecretaris van Alveringem
met ingang van 01.09.2015;
Overwegende dat Artikel 84 van het gemeentedecreet stipuleert dat de gemeenteraad
een nieuwe secretaris kan aanstellen voor de uittredende gemeentesecretaris zijn ambt heeft
beëindigd met de beperking dat de nieuwe gemeentesecretaris op zijn vroegst zes maanden
voor de beëindiging van het ambt van de uittredende gemeentesecretaris in dienst kan
treden;
Overwegende dat voor de goede werking en de continuïteit van de dienstverlening en de
werking van het bestuur het noodzakelijk is dat tijdig in de invulling van deze cruciale functie
binnen het bestuur wordt voorzien;
Overwegende dat er wordt gekozen om de functie in te vullen via een
aanwervingsprocedure en er een wervingsreserve wordt aangelegd met een geldigheidsduur
van 3 jaar;
Overwegende dat artikel 14 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de
aanstellende overheid de inhoud van het vacaturebericht vastlegt en de gepaste
bekendmakingskanalen kiest, dat de openverklaarde betrekking wordt gepubliceerd in
minimaal één plaatselijke verschijnende krant, weekblad,… ofwel één plaatselijk
verschijnende gedrukt medium en een jobsite, radio of televisiezender, ... ;
Overwegende dat artikel 23 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de raad de
functiebeschrijving vaststelt voor de functie van gemeentesecretaris;

Overwegende dat artikel 24 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de raad een
selectieprocedure vaststelt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19, §1. De
selectietechnieken bevatten ten minste een test die de managements- en
leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst;
Gelet op het verslag van het Managementteam dd. 23.02.2015;
Gehoord de toelichtingen door de Gemeentesecretaris op verzoek van de VoorzitterBurgemeester verstrekt, meer in het bijzonder de voorgestelde aanpassingen aan het
ontwerpbesluit inzake het verschuiven van de deadline voor inschrijving van 8 naar 13 april
2015 en het aanvullen van de functiebeschrijving van de functie van gemeentesecretaris met
de zinsnede : “Na beslissing van de gemeenteraad de taken van de OCMW-secretaris
overnemen en integreren in het bestaande takenpakket van de gemeentesecretaris.”;
BESLUIT : eenparig
Art.1. De voltijds statutaire betrekking van gemeentesecretaris wordt vacant verklaard bij
wijze van aanwerving.
Art.2. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van 3 jaar.
Art.3. Het publicatiebericht in bijlage wordt goedgekeurd en zal worden verspreid via
volgende kanalen:
Online media:
 Website A&S Solutions
 Website Jobat
 Website Stepstone
 Website VDAB
 Website VVSG
 Website Gemeente
Gedrukte media:
 Jobat Nieuwsblad West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (+
doorplaatsing tijdens de week)
 VVSG Lokaal (editie april)
De prijs van de publicatiecampagne bedraagt 4943 euro (excl. BTW). De deadline
voor inschrijven is maandag 13 april 2015.
Art. 4. De selectieprocedure bestaat, conform bijlage IV van de rechtspositieregeling, uit:
Schriftelijk gedeelte (100 punten)
Proeven:
Proef 1 (50 punten): Kennisproef gebaseerd op de kennisvereisten die in het
functieprofiel en de taakomschrijving werden bepaald. Hierbij wordt ook de kennis en
vaardigheden inzake ICT beoordeeld.
Proef 2 (50 punten): Een geïntegreerde gevalstudie waarbij de kandidaat wordt
geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk en waarbij
analysevaardigheden, inzicht en kennis van de materie worden beoordeeld.
Assessment
Hierbij worden aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening, testen
en een competentiegericht interview nagegaan in welke mate de kandidaten over de
voor de functie van belang zijnde competenties beschikken. In het bijzonder wordt
aandacht besteed aan managementvaardigheden en leiderschap.
Mondeling gedeelte (100 punten)
Proeven:

Een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de
specifieke vereisten van de functie, evenals zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse
voor het werkterrein, van zijn/haar organisatievermogen en van zijn/haar sociale
vaardigheden. Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte
teruggekomen worden.
Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk
selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen. Indien een selectiegedeelte
meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten
behalen op elk van die proeven. Op het assessment dienen de kandidaten de
vermelding geschikt te bekomen.
Art.5. De in bovenvermelde zin aangepaste functiebeschrijving van de functie van
gemeentesecretaris wordt als bijlage vastgesteld.
Einde gewone zitting 20.17 u – einde zitting na vragen 20.39 u.

