Provincie West-Vlaanderen

GEMEENTE

Arrondissement Veurne

8690 ALVERINGEM

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 23 april 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, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom en DESMEDT-HUYGHE Martine,
Raadsleden;
VERSCHAVE Hendrik, Secretaris;
Verontschuldigd : MOUTON Jean-Pierre.
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 13 april
2015 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 uur 28.
Bij de aanvang van de zitting neemt de Raad op verzoek van de Voorzitter- Burgemeester
één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van E.H. Kanunnik Emeritus Gewoon Hoogleraar
KU Leuven, Benjamin WILLAERT, ereburger van de gemeente.
PUNT 1 : GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE VOOR DE
AANKOOP VAN ELEKTRONISCH BORD VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
TE ALVERINGEM.
Gelet op het verzoek van de heer Patrick Firey, directeur van de Gemeentelijke Basisschool
Alveringem om ten spoedigste over te gaan tot aankoop van digitaal bord met zijvleugels en
Notebook;
Overwegende dat in het verleden reeds dergelijke borden werden aangekocht bij de firma
Cl@ris, men hier zeer tevreden over is en men voor de gelijkvormigheid opteert hetzelfde
materiaal aan te kopen;
Gelet op de hiertoe voorgelegde prijsofferte dd. 18.03.2015 opgemaakt door de firma Cl@ris
te Blankenberge inhoudende het leveren en plaatsen van één gematteerd e-mailstaal
interactief Cl@risbord met twee digitale pennen, twee zijvleugels, één beamer en één
Notebook, voor een totaal bedrag van € 3.174,91, incl. BTW;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015 onder actie
001.035.001.001 met registratiesleutel 0800/23000000 € 3.500 is voorzien;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. De Raad keurt de aankoop voor het leveren en plaatsen van één gematteerd emailstaal interactief Cl@risbord met twee digitale pennen, twee zijvleugels, één beamer en
één Notebook, ten behoeve van de gemeentelijke basisschool, goed.
Art. 2. Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
op basis van bovenvermelde offerte.
Art. 3. De uitgave wordt vastgesteld op maximum € 3.174,91 incl. BTW.
Art. 4. Het Schepencollege wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

PUNT 2 : GOEDKEURING PRIJSOFFERTE VOOR HET PLAATSEN VAN NIEUWE
OPENBARE VERLICHTING EN AANPASSEN BESTAANDE OPENBARE VERLICHTING
IN DIVERSE STRATEN TE ALVERINGEM.
Gelet op de reglementering inzake REG en ECO-design die voorziet dat verouderde
laagperformante technologie moet worden vervangen en betreffende installaties openbare
verlichting dienen te worden aangepast;
Overwegende dat Eandis in het verleden een Quickscan heeft uitgevoerd om na te gaan
welke punten dienen vervangen dan wel nog kunnen aangepast worden om aan gezegde
reglementering te voldoen;
Gelet thans op de hieruit voortvloeiende offerte van Eandis dd. 11.03.2015 in het kader van
Quickscan 2012, om in diverse straten te Alveringem energiezuiniger OV toestellen en
lampen te voorzien;
Overwegende dat in het kader van voornoemde werken het aangewezen is om de openbare
verlichting middels kwikdamplampen in :
-de Kallestraat en Bergenstraat te Beveren/Beveren a/d IJzer,
-de Gapaard te Hoogstade,
-Leiseledorp, Veurnestraat, Stationsplein, Izenbergestraat en Beverenstraat te Leisele,
-St. Mildredaplein, Groenestraat en Izenbergestraat te Izenberge
te vernieuwen en de bestaande openbare verlichting aan te passen;
Overwegende dat de voorgelegde prijsofferte van Eandis voor het uitvoeren van
bovenbeschreven werken, als volgt is samengesteld :
- plaatsen nieuwe openbare verlichting € 17.259,20, incl. BTW

- aanpassen bestaande openbare verlichting € 4.297,29, incl. BTW
zijnde voor een totaal bedrag van € 21.556,49 incl. BTW, ten laste van de gemeente,
Overwegende dat een bedrag van €10.000 voor deze opdracht voorzien is in het budget
2015 onder actie 001.035.001.001 met registratiesleutel 0670/22500000, dat het onbenutte
krediet van €10.000 opgenomen in het budget 2014 zal overgedragen worden bij opmaak
van de rekening en het nog ontbrekende krediet zal opgenomen worden in de eerstvolgende
budgetswijziging;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op art. 42, 43 en 252 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Er zal worden overgegaan tot het plaatsen van nieuwe openbare verlichting en
aanpassing van de bestaande openbare verlichting in de hierboven beschreven straten.
Art. 2. De totale kosten voor deze werken geraamd op € 21.556,49 incl. 21% BTW,
worden goedgekeurd en aanvaard en de ontbrekende kredieten zullen in de eerstvolgende
begrotingswijziging worden voorzien.
Art. 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering van dit
besluit belast.
Art. 4. Afschrift van dit besluit zal ter uitvoering aan Eandis en de betrokken partners
worden overgemaakt.
PUNT 3 : GOEDKEURING VAN DE KOSTENRAMING VOOR HET ONDERGRONDS
BRENGEN BUNDELNET LOSTRAAT – GROENESTRAAT EN BELLESTRAAT –
KASTEELDREEF TE GIJVERINKHOVE.
Gelet op ons besluit dd. 23.06.2014 houdende goedkeuring van het aangepast voorontwerp
(op 1e voorontwerp) 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 studiebureau
GRONTMIJ te Brugge;
Overwegende dat inmiddels bij de uitvoering van gezegde rioleringswerken beperktere
opties inzake het ondergronds brengen van netten en openbare verlichting werden genomen
en het ondergronds brengen van het laagspanningsnet waar nodig, in synergie wordt
uitgevoerd met de rioleringswerken;
Gelet op de hiertoe thans voorgelegde kostenramingen opgemaakt door Eandis,
dd. 28.01.2015 – Lostraat-Groenestraat, voor het verplaatsen bovengronds net
GEVAL 2a, voor een bedrag van € 6.676,00, incl. BTW,
dd. 04.02.2015 – Bellestraat-Kasteeldreef, voor het ondergronds brengen bundelnet
GEVAL 3, voor een bedrag van € 23.390,55, incl. BTW,
zijnde voor een totaal bedrag van € 30.067,15, incl BTW, ten laste van de gemeente;
Overwegende dat deze werken naar analogie voor andere gelijkaardige dossiers kaderen in
het verbeteren van woongebieden;
Overwegende dat op het budget van het lopende dienstjaar hiervoor geen krediet werd
voorzien en dit zal opgenomen worden in de eerstvolgende budgetswijziging;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 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 het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op art. 42, 43 en 252 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Er zal worden overgegaan tot het verplaatsen van het bovengronds net GEVAL 2a in
de Lostraat-Groenestraat en tot het ondergronds brengen bundelnet GEVAL 3 in de
Bellestraat-Kasteeldreef.
Art. 2. De totale kosten van het aandeel van de gemeente Alveringem voor deze werken,
geraamd op respectievelijk € 6.676,00 en € 30.067,15, zij een totale som van € 30.067,15
incl. BTW, worden goedgekeurd en aanvaard.
Art. 3. Deze uitgave zal worden opgenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Art. 4. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering van dit
besluit belast.

Art. 5. Afschrift van dit besluit zal ter uitvoering aan Eandis en de betrokken partners worden
overgemaakt.
PUNT 4 : JAARREKENING 2014, WERKINGSVERSLAG EN VERSLAG VAN DE
ACCOUNTANTS VAN ACHTHOEK (VOORMALIG 5-Art) – KENNISGEVING
Gelet op de oprichting van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort
en Veurne;
Gelet op onze besluiten van 26.12.2013 houdende goedkeuring van :
de verlenging van de projectvereniging 5-art, thans genaamd Achthoek, vanaf 1
januari 2014 tot 31 december 2019, van de cultuurnota 2014-2019 en vaststelling van de
gemeentelijke toelage voor de periode 2014-2019;
de aangepaste statuten van de projectvereniging 5-Art, meer in het bijzonder art. 11
§2 verslaggeving aan de gemeenteraden;
het aangepast huishoudelijk reglement;
Gelet op ons besluit dd. 30.12.2014 houdende kennisname van de nieuwe benaming
‘ACHTHOEK’ en van het logo van de projectvereniging 5-Art;
Gelet thans op de voorgelegde jaarrekening 2014, werkingsverslag en verslag van de
accountants van de projectvereniging Achthoek;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid, waarbij in hoofdstuk IV, gemeenten worden aangespoord tot
het opzetten van intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden met het oog op de
afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de projectvereniging Achthoek instaat voor gezamenlijke promotie van
culturele activiteiten binnen de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de dienst Cultuur verslag wenst uit te brengen aan de gemeenteraad over
de activiteiten en de financiële situatie van de projectvereniging Achthoek evenals op de
toelichting door de bevoegde schepen;
Gelet op de artikelen 42-43 van het gemeentedecreet
BESLUIT :
Art. 1. De Raad neemt kennis van de jaarrekening 2014, het werkingsverslag en het verslag
van de accountants van de projectvereniging Achthoek.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de diverse deelnemers van de
projectvereniging Achthoek.
PUNT 5 : GOEDKEURING WIJZIGING GEMEENTELIJK ARBEIDSREGLEMENT.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
Overwegende dat het arbeidsreglement dient aangepast onder meer om in lijn te zijn met de
gewijzigde wetgeving rond pesten/sociale risico’s op het werk;
Gelet op de notulen van het overlegcomité met de vakorganisaties van woensdag 15 april
2015 waarin de wijzigingen in het arbeidsreglement werden besproken;
Gehoord de door de Gemeentesecretaris op verzoek Voorzitter-Burgemeester verstrekte
toelichtingen welke geen aanleiding gaven tot bedenkingen of vragen van de raadsleden;
BESLUIT : eenparig
Art. 1. Het aangepaste arbeidsreglement zoals opgenomen in bijlage, wordt vastgesteld.
Art. 2. Het aangepaste arbeidsreglement treedt in voege de eerste van de maand volgend
op de datum van de raadszitting.
Art. 3. Afschrift van deze beslissing zal samen met het arbeidsreglement aan de sociale
inspectie worden overgemaakt.
Art. 4. Van deze beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst van
beslissingen die conform artikel 252 van het gemeentedecreet binnen de twintig dagen wordt
toegezonden aan de provinciegouverneur.
PUNT 6 : WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING – AANPASSINGEN AAN
GEWIJZIGDE WETGEVING EN PERSONEELSKADER + AANPASSING
EVALUATIESYSTEEM
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en
bedienden inzake de opzegtermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot wijziging van de koninklijke besluiten van
2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en
van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de
personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;

Gelet op het bericht van 14 maart 2014 op de website van het agentschap voor binnenlands
bestuur (ABB) met als titel ‘Wat zijn de gevolgen van het eenheidsstatuut arbeidersbedienden voor de gemeenten, provincies en OCMW’s’;
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 het raadsbesluit van heden waarbij de personeelsformatie wordt gewijzigd;
Overwegende dat het evaluatiesysteem voor het gemeentepersoneel reeds van meerdere
jaren geleden dateert en na verscheidene evaluatieperiodes te zijn toegepast, nood heeft
aan een actualisatie waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de behaalde resultaten na de
nu reeds te evalueren competenties, kennis en attitude van het personeel;
Overwegende dat het tevens aangewezen voorkomt om de periodiciteit van de evaluaties
van jaarlijks naar tweejaarlijks te veranderen en dat op vraag van het OCMW; dat deze
verandering mits goed opvolging en het consequent benutten van de mogelijkheid van
functioneringsgesprekken, kan gebeuren zonder kwalitatief verlies van het evaluatiesysteem;
Overwegende dat sinds de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders/bedienden er geen
proeftijd meer is voorzien voor het contractueel personeel; dat dit tot gevolg heeft dat er een
onderscheid ontstaat tussen het statutair personeel dat wel nog een proeftijd heeft en op het
einde ervan wordt geëvalueerd en het contractueel personeel dat geen proeftijd heeft en dus
ook enkel geëvalueerd wordt in de periodieke evaluatiecyclus;
Overwegende dat de toezichthoudende overheid in het voormelde bericht van 14 maart 2014
toelaat een soort ‘inloopperiode’ te creëren voor het indienstkomende contractueel
personeelslid; dat deze inloopperiode dezelfde looptijd heeft als de proeftijd voor statutairen
en toelaat dat op het einde van deze inloopperiode het contractueel personeelslid ook
geëvalueerd wordt;
Overwegende dat de rechtspositieregeling ook dient aangepast te worden aan de gewijzigde
personeelsformatie;
Gehoord de door de Gemeentesecretaris op verzoek Voorzitter-Burgemeester verstrekte
toelichtingen welke geen aanleiding gaven tot bedenkingen of vragen van de raadsleden;
Gelet op het verslag van het Managementteam dd. 9 maart 2015;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité dd. 15 april 2015
wijzigingen werden behandeld onder punt 3;

waar deze

BESLUIT : eenparig
Art. 1. In artikel 17 van de gemeentelijke rechtspositieregeling zoals vastgesteld in zitting
van 23 december 2008 en latere wijzigingen, wordt §3 als volgt vervangen:
“In afwijking van §1 worden kandidaten die aan alle aanwervingsvoorwaarden
voldoen behalve aan de voorwaarde van een aanvullende opleiding tot de selectieprocedure
toegelaten, als de aanwervingsvoorwaarden bepalen dat ze het attest of getuigschrift van de
aanvullende opleiding voor de afloop van de proeftijd/inloopperiode moeten behalen.”
Art. 2. Titel III, hoofdstuk III van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt
gewijzigd:

“Hoofdstuk III. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband en de
inloopperiode van het contractueel personeel”
Art. 3. In artikel 32 van de voormelde rechtspositieregeling wordt na het eerste lid volgend
lid ingevoegd:
“De inloopperiode beoogt de integratie van het contractuele personeelslid tijdens de
inloopperiode in het gemeentebestuur en de inwerking in zijn functie, en stelt de
aanstellende overheid in staat om de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te
verifiëren.”
Art. 4. Titel III, hoofdstuk III, afdeling II van de voormelde rechtspositieregeling wordt als
volgt gewijzigd:
“Afdeling II. De duur van de proeftijd/inloopperiode en de evaluatie tijdens de
proeftijd/inloopperiode”
Art. 5. Artikel 33 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De duur van de proeftijd voor het statutair personeelslid en van de inloopperiode
voor het contractueel personeelslid is als volgt bepaald:
De duur van de proeftijd/inloopperiode bedraagt, ongeacht de prestatiebreuk, voor de
niveaus E, D en de basisgraad van niveau C zes maanden. Voor de hogere graad van
niveau C, niveau B en A en de decretale graden is de proeftijd/inloopperiode twaalf
maanden.
Indien van de kandidaten wordt geëist dat zij tijdens de proeftijd/inloopperiode een
bijzondere bekwaamheidsakte, rijbewijs, … behalen, worden de proeftijd/inloopperiode en de
verlenging ervan in de bijzondere voorwaarden vastgesteld rekening houdend met de tijd die
nodig is om deze akte te behalen.
De diensten die een kandidaat ononderbroken tot de datum van de statutaire
aanstelling op proef in tijdelijk verband bij het bestuur heeft vervuld in dezelfde functie als de
functie waarin hij aangesteld wordt, worden in aanmerking genomen voor de proeftijd, op
voorwaarde dat het personeelslid daarvoor een gunstig evaluatieresultaat heeft gekregen.”
Art. 6. Artikel 34 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De proeftijd/inloopperiode van het personeelslid wordt, ongeacht de prestatiebreuk,
geschorst voor iedere afwezigheid, al dan niet onderbroken, van meer dan vijftien
werkdagen. Het jaarlijks vakantieverlof wordt buiten beschouwing gelaten. De
proeftijd/inloopperiode wordt met de duur van de afwezigheden verlengd.
Tijdens zijn proeftijd/inloopperiode staat het personeelslid onder leiding van de
hiërarchische chef.”
Art. 7. Artikel 35 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“§1. Het statutaire personeelslid op proef/contractueel personeelslid krijgt minimaal halfweg
de proeftijd/inloopperiode een functioneringsgesprek. Twee weken voordat de
proeftijd/inloopperiode afgelopen is, vindt een eindevaluatie van de proeftijd/inloopperiode
plaats.
Het resultaat van de eindevaluatie van de proeftijd/inloopperiode is ofwel gunstig
ofwel ongunstig.
De evaluator kan bij statutaire personeelsleden een verlenging van de proeftijd (met
maximaal dezelfde periode als de initiële proeftijd) en voor contractuele personeelsleden een
verlenging van de inloopperiode (met maximaal dezelfde periode als de initiële
inloopperiode) voorstellen als uit de eindevaluatie blijkt dat de duur van de
proeftijd/inloopperiode niet volstaat om tot een gefundeerd evaluatieresultaat te komen. De
verlenging kan eenmaal toegepast worden.

§2. Als de duur van de proeftijd/inloopperiode één jaar of meer is, geldt (in afwijking van §1)
dat het statutaire personeelslid op proef/contractuele personeelslid voor de
proeftijd/inloopperiode afgelopen is, tussentijds onderworpen wordt aan een evaluatie. Deze
tussentijdse evaluatie wordt pas uitgevoerd na een periode van ten minste drie maanden en
na maximaal 7 maanden en na een voorafgaand functioneringsgesprek. Als de
proeftijd/inloopperiode wordt geschorst, worden deze periodes met dezelfde termijn
verlengd.”
Art. 8. Artikel 36 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het statutaire personeelslid op proef dat na het verstrijken van de proeftijd op grond van het
ongunstige resultaat van de eindevaluatie niet in aanmerking komt voor de vaste aanstelling
in statutair verband, wordt ambtshalve ontslagen.
Het ontslag, vermeld in het eerste lid, wordt gegeven in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 108, §1 voor wat de statutaire personeelsleden betreft.
Het contractuele personeelslid met een ongunstig evaluatieresultaat voor de
eindevaluatie van de inloopperiode wordt ontslagen, conform de wet op de
arbeidsovereenkomsten.
De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.”
Art. 9. In artikel 42 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §1 als volgt vervangen:
“§1. De evaluatieperiodes duren twee jaar. De evaluatieperiodes lopen telkens van 1 juli van
het jaar X tot 30 juni van het kalenderjaar X+2.
Binnen deze evaluatieperiode dient het personeelslid minimaal zes maanden gepresteerd te
hebben.
Het personeelslid dat deze minimale prestatietermijn niet heeft gepresteerd, wordt
geëvalueerd vanaf het ogenblik dat het de vooropgestelde prestatietermijn heeft volbracht.
Het behoudt tot deze datum de resultaten van de vorige evaluatie.”
Art.10. In artikel 47, §3 van de voormelde rechtspositieregeling worden de woorden “zes
maanden” vervangen door “twaalf maanden”
Art.11. In artikel 52, §2 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het eerste lid als volgt
gewijzigd:
“De gemeentesecretaris
geëvalueerd.”

en

de

financieel

beheerder

worden

tweejaarlijks

Art.12. In artikel 58 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het eerste lid als volgt
gewijzigd:
“Het personeelslid op proef/tijdens de inloopperiode neemt deel aan een leertraject
dat zijn integratie in het bestuur en zijn inwerking in de functie bevordert. Het leertraject
bestaat uit:
a)
een introductiepakket over de werking van het gemeentebestuur;
b)
kennismaking met de wetgeving/procedures/technieken die eigen zijn aan de
functie en aan de dienst waarvan de functie deel uitmaakt;
c)
kennismaking met de rechtspositieregeling;
d)
deontologie
e)
arbeidsreglement en veiligheidsaspecten”
Art.13. Artikel 75 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de geldigheid van de ingediende
kandidaturen.

Alleen kandidaten die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, worden toegelaten tot de
selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die niet
tot de selectieprocedure worden toegelaten er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat ze
geweigerd zijn, met vermelding van de reden daarvoor.
De bevorderingen gaan gepaard met een proeftijd/inloopperiode die dezelfde is als bij
aanwerving. De regels over de evaluatie van de proeftijd/inloopperiode in hoofdstuk III zijn
van toepassing op de proeftijd/inloopperiode na bevordering.
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dan na een bevordering een ongunstig
evaluatieresultaat krijgt bij afloop van de proeftijd, wordt opnieuw aangesteld in zijn vorige
functie of in een andere, vacante functie van zijn vorige graad, als zijn vorige functie niet
meer vacant is.
Het contractuele personeelslid dat na een bevordering bij afloop van de inloopperiode niet
meer in aanmerking komt voor aanstelling in de functie, wordt, als het daarmee instemt,
opnieuw aangesteld in zijn vorige functie.”
Art.14. In artikel 79, §4 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het tweede lid als volgt
vervangen:
“De bepalingen over de proeftijd/inloopperiode zijn niet van toepassing na de
heraanstelling.”
Art.15. In artikel 81 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het tweede lid als volgt
vervangen:
“Het opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van
niveau A, B en C en op personeelsleden die de proeftijd/inloopperiode beëindigd hebben.”
Art.16. In artikel 85 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het tweede lid als volgt
vervangen:
“Een contractueel personeelslid in dienst dat niet meer in de inloopperiode is en dat met de
waarneming instemt, komt voor de waarneming van een hogere functie in aanmerking onder
dezelfde voorwaarden van het vast aangestelde statutaire personeelslid, met dien verstande
dat:
 De waarneming in een betrekking die niet definitief vacant is, nooit langer dan twee
jaar mag duren;
 Als de waarnemer voor de duur van de waarneming een salaris wordt toegekend dat
in de salarisschaal die verbonden is aan de hogere functie;”
Art.17. Artikel 98 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt vervangen:
“Het contractuele personeelslid dat na een bevordering bij afloop van de inloopperiode niet in
aanmerking komt voor verdere tewerkstelling in de functie, wordt, als het daarmee instemt,
opnieuw aangesteld in zijn vorige functie of in een andere, vacante functie van zijn vorige
graad, als zijn vorige functie niet meer vacant is.”
Art.18. Artikel 99 van de voormelde rechtspositieregeling wordt aangevuld met de zinsnede
“die de inloopperiode hebben voltooid.”
Art.19. In artikel 148 van de voormelde rechtspositieregeling wordt in het vijfde lid het woord
“twee” vervangen door “vier”.
Art.20. In artikel 233 van de voormelde rechtspositieregeling wordt §2 als volgt vervangen:
“§ 2. In afwijking van § 1, eerste en vierde lid, wordt voor de personeelsleden die
tewerkgesteld zijn in een voltijds arbeidsregime en die hun arbeidsprestaties verminderen
met de helft, met een derde of met een vierde, de leeftijd op 50 jaar gebracht, voor de

personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum van de vermindering van de
arbeidsprestaties cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden :



Een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15
jaar;
Een zwaar beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat
hebben uitgeoefend. Deze beroepen zijn de volgende:
a)
De verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de ziekenhuizen;
b)
De verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de rusthuizen en in de
rust- en verzorgingstehuizen;
c)
De beroepen die voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen, vertrekkende
van de knelpuntberoepenlijsten van de Gewesten, jaarlijks vastgesteld bij een in
Ministerraad
overlegd
besluit,
na
onderhandeling
binnen
het
Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten, na unaniem advies
van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van het
Comité Overheidsbedrijven.”

Art.21. In bijlage III ‘BIJZONDERE REKRUTERINGSVOORWAARDEN’ van de voormelde
rechtspositieregeling worden de functies van diensthoofd toerisme, cultuurbeleidscoördinator
en
communicatieambtenaar/ICT-beheerder
geschrapt
en
worden
de
rekruteringsvoorwaarden voor de functies van deskundige toerisme en cultuur en van
ploegbaas, als volgt toegevoegd:
“Functiebenaming: Deskundige toerisme en cultuur
Afdeling

/

Dienst

Toerisme en cultuur

Directe chef

Gemeentesecretaris

Niveau/Rang B1 – B3
Graad

Administratief

__________________________________________________________________________
_
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
_________________________________________________________________________


Bachelor diploma met 6 jaar nuttige ervaring binnen een toeristische of culturele
dienst (in een soortgelijke functie).

Functiebenaming: Verantwoordelijke facilitaire diensten
Afdeling

Grondgebiedszaken

Dienst

Technische dienst:

Directe chef

Industrieel ingenieur

Niveau/Rang C1 – C3
Graad

Technisch

__________________________________________________________________________
_
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden
__________________________________________________________________________
_
In het bezit zijn van een rijbewijs B”
Art.22. In bijlage IV van de voormelde rechtspositieregeling wordt het selectieprogramma
voor de functies van de rang C1-C3 in technische graden als volgt vervangen:
“De selectieprocedure bestaat uit volgende gedeelten:
Praktisch/schriftelijk gedeelte

Punten

Proeven:
De kandidaat wordt geconfronteerd met een staal van het uit te voeren werk 100
waarbij onder andere de praktisch en technische kennis, de informaticavaardigheid
en de andere vaardigheden kunnen beoordeeld worden.

Mondeling gedeelte
Proeven:
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de 100
specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar relevante ervaring,
zijn/haar motivatie en zijn/haar interesse voor het werkterrein.
Er kan tevens op de leerstof van het schriftelijke gedeelte teruggekomen worden.”

Art.23. Bijlage V van de voormelde rechtspositieregeling wordt aangepast waarbij een
rubriek resultaten wordt toegevoegd. Deze bijlage wordt als bijlage bij dit besluit
hervastgesteld.
Art.24. Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt
en wordt tevens ter informatie aan de firma A&S Solutions overgemaakt.
PUNT 7 : WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE – PERSONEELSBEHOEFTENPLAN
1/2015
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het raadsbesluit van 27 juni 2007 houdende de vaststelling van de
personeelsformatie en latere wijzigingen;

Gelet op het ontwerp van personeelsbehoeftenplan actualisatie 1/2015 zoals vastgesteld
door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam op 9 maart 2015;
Gelet op de motivering van deze wijzigingen en de financiële haalbaarheid van deze
wijzigingen van de personeelsformatie zoals deze in het voormelde behoeftenplan zijn
opgenomen;
Gelet op het overleg met de vakbondsorganisaties in het Hoog Overlegcomité dd. 15 april
2015 waar deze wijzigingen werden behandeld;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van
actualisatie 1/2015 van het personeelsbehoeftenplan goed te keuren;
Gehoord de door de Gemeentesecretaris op verzoek Voorzitter-Burgemeester verstrekte
toelichtingen evenals de overwegingen en bedenkingen van raadslid Philip AMELOOT over
de oplopende personeelskosten door deze formatie-uitbreiding welke verder geen aanleiding
geven tot amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het voorgelegde
ontwerpbesluit;

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 EEN stem tegen [GODDERIS-T’JONCK Danielle] en VIER onthoudingen
[WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, VANDENBROUCKE Marnik, COPPEIN Bart]

Art. 1. De personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld:
Statutair personeel
FUNCTIETITEL

SCHALEN

FT

Gemeentesecretaris

Decretale graad

1

Industrieel ingenieur

A1a – A3a

1

Av

administratief

Stafmedewerker

A1a – A3a

1

Av

administratief

1

Bv

administratief

Deskundige toerisme en cultuur B1 – B3

RANG

GRAAD

Bibliothecaris

B1 – B3

1

Bv

administratief

Adm. hoofdmedewerker

C4 – C5

1

Cx

administratief

Adm. medewerker

C1 – C3

2

Cv

administratief

Bibliotheekassistent

C1 – C3

Cv

administratief

Technisch assistent

D1 – D3

Dv

technisch

personeel en financiën

Uitdovend

10/38
3

FUNCTIETITEL
Technisch assistent*

SCHALEN

FT

D1 – D3

RANG
1

GRAAD
Cv

technisch

* Eén contractuele functie van technisch beambte wordt geblokkeerd door de statutair
uitdovende functie van technisch assistent

Contractueel personeel
FUNCTIETITEL

SCHALEN

FT

RANG

GRAAD

Administratief medewerker

C1 – C3

3,5

Cv

administratief

Administratief

C1 – C3

1

Cv

administratief

C1 – C3

1

Cv

technisch

Technisch beambte

E1 – E3

12

Ev

technisch

Technisch beambte

E1 – E3

Ev

technisch

en onthaalbediende
Verantwoordelijke
Facilitaire diensten

100/38

schoonmaak
Art.2. Het personeelsbehoeftenplan 1/2015 wordt als bijlage vastgesteld en maakt integraal
deel uit van onderhavige beslissing.
Art. 3. Van deze beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst van
beslissingen die conform artikel 252 van het gemeentedecreet binnen de twintig dagen wordt
toegezonden aan de provinciegouverneur.

PUNT 8 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE I.V.V.O OP 19.05.2015
– VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42;
Gelet dat de gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging IVVO;
Gelet op het aangetekend schrijven van 2 april 2015 van de IVVO waarbij de gemeente werd
uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale op 19 mei
2015 met de volgende agenda :
1.
overboeking van onbeschikbare naar beschikbare reserves
2.
toekenning opgebouwde beschikbare reserves en het deel van de winst van
het boekjaar beschikbaar voor uitkering aan vennoten volgens de
aandelenverhouding in bedrijfstak 1
Gelet op artikel 39 2. van de statuten van IVVO, dewelke een evenwicht verzekert op het
vlak van de rechten en verplichtingen van de deelnemers, onder meer op financieel vlak en
verenigbaar met de financiering van de investeringen van de Opdrachthoudende vereniging;

Gezien bovenvermeld evenwicht verbroken wordt ingevolge een wijziging van deze context,
onafhankelijk van de normale risico’s van de economische activiteit, waarbij partijen zich
ertoe verbinden in alle billijkheid maatregelen na te streven om dit evenwicht te herstellen,
mogelijks met herziening van hun respectievelijke verbintenissen in de statuten;
Gelet op artikel 45 van de statuten van IVVO, dewelke voorziet dat indien op de
bedrijfsmiddelen die geheel of gedeeltelijk dienen voor de ontplooiing van één of meerdere
activiteiten op het grondgebied van de aangesloten gemeentelijke deelnemers, nieuwe
belastingen of rechten worden geheven of de bestaande belastingen of rechten worden
verhoogd, de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, de te treffen
schikkingen zal bepalen om de gevolgen te beperken die deze nieuwe maatregelen op de
resultaten van de Opdrachthoudende vereniging zouden kunnen hebben;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van IVVO van 31 maart 2015 waarin de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van 19 mei 2015 werd goedgekeurd;
Gehoord de toelichtingen door de bestuurder Mevr. Gerda BUTAYE - BUTAYE evenals de
vragen van de raadsleden Bart COPPEIN, Marc WACKENIER en Marnik
VANDENBROUCKE over de gevolgen van de omzetting van gemeentelijk aandeel naar
schuld en de impact hiervan op lange termijn waarop de Voorzitter repliceert en welke verder
geen aanleiding geven tot amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het
voorgelegde ontwerpbesluit;
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;

BESLUIT:

voor art. 1 : 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 VIJF stemmen tegen [WACKENIER Marc, AMELOOT Philip,
VANDENBROUCKE Marnik, COPPEIN Bart, GODDERIS-T’JONCK Danielle]

voor art. 2 : met DERTIEN stemmen vóór [LIEFOOGHE Gerard, VERMEULEN Dirk,
BLANCKAERT Jacques, DHONDT Germain, ALBRECHT Johan, BUTAYE - BUTAYE Gerda, HEUGHEBAERT-GHEERAERT
Gerda, SAP Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine, WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, VANDENBROUCKE Marnik,
GODDERIS-T’JONCK Danielle]

bij EEN stem tegen [COPPEIN Bart]

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan om alle onbeschikbare reserves van IVVO, die
volledig gerelateerd is aan afgeschreven herwaarderingsmeerwaarden, zijnde 136.609,26 €
te onttrekken en om te zetten in beschikbare reserves bij afsluiting van het boekjaar 2014.
Art. 2. Goedkeuring wordt verleend om de beschikbare reserves (3.819.449,67 €) en het
deel van de winst van het boekjaar dat beschikbaar is voor uitkering (879.290,62 €) van
IVVO bij de afsluiting van het boekjaar 2014, voor een totaal bedrag van 4.698.740,29 €
integraal toe te kennen aan de vennoten volgens de aandelenverhouding in bedrijfstak 1 bij
de afsluiting van het boekjaar 2014.
Dit bedrag wordt volledig en onmiddellijk toegekend, maar waarbij een uitgestelde betaling in
terugbetalingsmodaliteiten worden vastgelegd met een rente van 1% (op jaarbasis) berekend
op het uitstaande bedrag.
Art. 3. 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 buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. van 19.05.2015, waarvoor een
beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Art. 4. 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. 5. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de I.V.V.O.
PUNT 9 : AANDUIDING VAN EEN GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN
PLAATSVERVANGER IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
I.V.V.O. DD. 19.05.2015.
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
02.04.2015 met alle bijhorende stukken en agenda om deel te nemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. van 19.05.2015;
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. DHONDT Germain
: Mr. AMELOOT Philip
: NIHIL

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

: Mr. ALBRECHT Johan
: NIHIL
: Mr. COPPEIN Bart
: 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 14 stemgerechtigden;

1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mr. DHONDT Germain 8 ja stemmen en
Mr. AMELOOT Philip 4 ja stemmen, er zijn 2 blanco en geen ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervanger bekomt Mr. ALBRECHT Johan 9 ja stemmen en
Mr. COPPEIN Bart 3 ja stemmen, er is 1 ongeldige, 1 blanco en geen 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 19.05.2015.
Art. 2. Mr. Johan ALBRECHT, geboren te Poperinge op 12.06.1955, wonende te 8690
Alveringem, Oude Fortemstraat 1, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
IVVO op 19.05.2015.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal in tweevoud worden overgemaakt
aan IVVO.

PUNT 10 : ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI OP 28.05.2015 – VASTSTELLING
MANDAAT GEMEENTELIJK VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 23.03.2015 van de WVI houdende uitnodiging tot de
algemene vergadering van donderdag 28.05.2015 te Veurne in de stedelijke
evenementenhal Furnevent, Albert I laan 31, met aanvangsuur 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2014
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2014
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités : de heer John Van
Hollebeke (Tielt), De heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A : De heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de
Heer John Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10. 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 van het Gemeentedecreet;
Gehoord de toelichtingen door de bestuurder Jacques BLANCKAERT welke geen aanleiding
geeft tot verdere opmerkingen of vragen van de raadsleden;

BESLUIT : eenparig voor alle agendapunten
Art. 1. De Raad verklaart zich akkoord met de diverse op de dagorde van de algemene
vergadering van de WVI op 28.05.2015 om 18u30 voorkomende agendapunten, te weten
navolgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17.12.2014
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2014
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Kennisneming ontslag van de heer Marc Debie in de raad van bestuur
Benoeming van 2 leden aandelen A in de regionale comités : de heer John Van
Hollebeke (Tielt), De heer Patrick De Klerck (Blankenberge)
8. Benoeming 2 bestuurders aandelen A : De heer Wouter Marchand (Lichtervelde), de
Heer John Van Hollebeke (Tielt)
9. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met
raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde
10. Mededelingen
Art. 2. De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
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 de WVI van
28.05.2015 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 11 : AANSTELLING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE W.V.I. OP 28.05.2015.
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. 23.03.2015 van de WVI te Brugge houdende
uitnodiging tot haar algemene vergadering te Veurne in de stedelijke evenementenhal
Furnevent, Albert I laan 31 op 28.05.2015 met aanvangsuur om 18u30;
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 artikel 12 van de statuten van de WVI dat voorziet dat de algemene vergadering is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers;

Gelet op artikel 12 van de statuten van de WVI dat voorziet dat de gemeenteraad het aantal
afgevaardigden van de gemeenten op de algemene vergadering bepaalt aan de hand van
twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria;
Gelet op de bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering alsook de ingenomen standpunten ter zake;
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

: Mevr. DESMEDT-HUYGHE Martine
: NIHIL
: Mr. WACKENIER Marc
: NIHIL

❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger :
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: NIHIL
: Mr. DHONDT Germain
: Mr. VANDEBROUCKE Marnik
: NIHIL

Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van
een vertegenwoordiger en plaatsvervangend 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 14 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Mevr. DESMEDT-HUYGHE Martine 9 ja
stemmen en Mr. WACKENIER Marc 4 ja stemmen, er is 1 blanco en geen ongeldige noch
neen stemmen.
2) voor de verkiezing van v plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Mr. DHONDT
Germain 9 ja stemmen en Mr. VANDEBROUCKE Marnik 4 ja stemmen, er is 1 blanco en
geen ongeldige noch neen stemmen.
BESLUIT :
Art. 1. Mevr. Martine DESMEDT-HUYGHE, geboren te Diksmuide op 11.07.1954, wonende
te 8691 Alveringem, Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergadering van de W.V.I. op 28.05.2015 om 18u30.
Art. 2. Mr. Germain DHONDT, geboren te Knokke op 25.11.1944, wonende te 8690
Alveringem, Dorp 18, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de gemeente op de
algemene vergadering van de W.V.I. op 28.05.2015 om 18u30.
Art. 3. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal in tweevoud worden overgemaakt
aan de WVI.

PUNT 12 : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IWVA OP 29.05.2015 OM
18U45 - VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 26.03.2015 van de IWVA houdende uitnodiging tot
de bijzondere algemene vergadering van 29.05.2015 om 18u45 in het gemeentehuis van
Alveringem en houdende het verzoek tot het innemen van een standpunt over het enig punt
op de dagorde van deze vergadering voorkomende punt inzake :
1. Wijziging bestemming onbeschikbare reserves naar beschikbare.
Overwegende dat geen enkel raadslid bijkomende toelichting vraagt bij het punt van de
dagorde van deze bijzondere algemene vergadering;
Gelet op ons besluit dd. 26.03.2015 houdende respectievelijk vaststelling van het mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de IWVA
op dezelfde dag 29.05.2015 om 18u30 met enig agendapunt Statutenwijziging en aanstelling
van Mevr. Gerda HEUGHEBAERT-GHEERAERT als eerste vertegenwoordiger en Mr.
Germain DHONDT als tweede vertegenwoordiger op gezegde buitengewone algemene
vergadering;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dezelfde voornoemde mandatarissen op de
buitengewone algemene vergadering van 29.05.2015 om 18u45 af te vaardigen;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester, tevens bestuurder bij de IWVA,
evenals de bedenkingen en vragen van de raadsleden Marc WACKENIER, Philip AMELOOT
en Marnik VANDENBROUCKE over het aandeel voor de gemeente Alveringem en wat
herover in de pers verschenen waarop de Voorzitter repliceert en welke verder geen
aanleiding geven tot amendementen, stemmingen ter zake of aanpassingen aan het
voorgelegde ontwerpbesluit;
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 van het Gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
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 VIJF onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, VANDENBROUCKE
Marnik, COPPEIN Bart, GODDERIS-T’JONCK Danielle]

Art. 1. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordigers een mandaat tot goedkeuring
van het enig op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de IWVA op
29.05.2015 om 18u45 voorkomende agendapunt, zijnde :
1. Wijziging bestemming onbeschikbare reserves naar beschikbare.
Art. 2. De in zitting van 26.03.2015 aangeduide vertegenwoordigers met name Mevr. Gerda
Heughebaert-Gheeraert als eerste vertegenwoordiger en Mr. Germain Dhondt als tweede
vertegenwoordiger worden opgedragen hun stemgedrag voor gezegd punt af te stemmen op
de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda

geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de IWVA van
29.05.2015 om 18u45 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 IWVA.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IWVA.
PUNT 13 : ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DE IWVA OP 29.05.2015 OM 19U VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER.
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 26.03.2015 van de IWVA houdende uitnodiging tot
de algemene jaarvergadering van 29.05.2015 om 19u in het gemeentehuis van Alveringem
en houdende het verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde
van deze vergadering voorkomende punten inzake :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de commissaris-revisor
Goedkeuring van de jaarrekening 2014
Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor
Benoeming bestuurder

Overwegende dat geen enkel raadslid bijkomende toelichting vraagt bij de punten van de
dagorde van deze algemene jaarvergadering;
Gelet op ons besluit dd. 26.03.2015 houdende respectievelijk vaststelling van het mandaat
gemeentelijke vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de IWVA
op dezelfde dag 29.05.2015 om 18u30 met enig agendapunt Statutenwijziging en aanstelling
van Mevr. Gerda HEUGHEBAERT-GHEERAERT als eerste vertegenwoordiger en Mr.
Germain DHONDT als tweede vertegenwoordiger op gezegde buitengewone algemene
vergadering;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dezelfde voornoemde mandatarissen op de
algemene jaarvergadering van 29.05.2015 om 19u af te vaardigen;
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 van het Gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;
BESLUIT : eenparig voor alle agendapunten
Art. 1. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordigers een mandaat tot goedkeuring
van de op de dagorde van de algemene jaarvergadering van de IWVA op 29.05.2015 om
19u voorkomende agendapunten, zijnde :
1.
2.
3.
4.

Verslag van de Raad van Bestuur
Verslag van de commissaris-revisor
Goedkeuring van de jaarrekening 2014
Kwijting aan bestuurders en de commissaris-revisor

5.

Benoeming bestuurder

Art. 2. De in zitting van 26.03.2015 aangeduide vertegenwoordigers met name Mevr. Gerda
Heughebaert-Gheeraert als eerste vertegenwoordiger en Mr. Germain Dhondt als tweede
vertegenwoordiger worden opgedragen hun stemgedrag voor gezegd punt af te stemmen op
de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
geplaatste punten van de algemene jaarvergadering van de IWVA van 29.05.2015 om 19u
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 IWVA.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IWVA.
PUNT 14 : AANDUIDING VAN EEN LID VAN DE MINDERHEIDSFRACTIE IN DE RAAD
VAN BESTUUR VAN DE IWVA
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is voor de watervoorziening bij de I.W.V.A.;
Gelet op het artikel 52 2e alinea bis van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat aan de vergadering van de raad
van bestuur met raadgevende stem wordt deelgenomen door hoogstens 5 rechtstreeks door
verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die steeds raadsleden zijn die in de
betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld als voorzitter van het OCMW;
Gelet op art. 23 van de gecoördineerde statuten van de IWVA, waarin de
vertegenwoordiging van de oppositie telkens voor één jaar wordt toegewezen, de aanduiding
door de gemeenten gebeurt in alfabetische volgorde alsook de verdere praktische
toepassing van voornoemde bepaling nader wordt omschreven;
Gelet op het schrijven dd. 26.03.2015 van de IWVA houdende melding dat de gemeente
Alveringem overeenkomstig voormelde regeling thans weer in aanmerking komt voor het
aanwijzen van dit mandaat en het bijgevolg wenselijk is een persoon hiervoor aan te duiden;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen als lid
uit de minderheidsfractie voorgedragen :
-gezamenlijk namens de fracties Pro en N-VA : Mr. WACKENIER Marc
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
GAAT BIJGEVOLG OVER tot de geheime stemming voor het aanstellen van een lid uit de
minderheidsfractie in deze vereniging.
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 14 stemgerechtigden;
Mr. WACKENIER Marc bekomt 14 ja stemmen; er zijn geen blanco, geen ongeldige noch neen
stemmen.

BESLUIT :
Art. 1. Mr. Marc WACKENIER, geboren te Alveringem op 30.08.1950, wonende te 8690
Alveringem, St. Rijkersstraat 18, gemeenteraadslid van de minderheidsfractie,
wordt
aangeduid als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de I.W.V.A.
Art. 2. Eensluidend afschrift van onderhavig besluit zal in tweevoud ter kennisgeving aan de
Voorzitter van de I.W.V.A.. worden overgemaakt.
PUNT 15 : GOEDKEURING VAN STATUTENWIJZIGING VAN TMVW
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van
06 juli 2001;
Gelet op ons besluit van 26.03.2014 houdende toetreding van de gemeente Alveringem met
ingang van 01.04. 2014 tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW, volgens de
modaliteiten vastgelegd in de statuten van de TMVW waardoor de gemeente de facto als
vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening, afgekort TMVW ;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de gemeente werd
overgemaakt met brief van 31 maart 2015;
Gelet op de toelichting door de Raad van Bestuur van TMVW m.b.t. deze statutenwijziging
die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd;
Gehoord de toelichtingen door de Secretaris op verzoek van de Voorzitter-Burgemeester
welke verder geen aanleiding geven tot bedenkingen of vragen van de raadsleden;
Gelet op de wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op 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 VIER onthoudingen [WACKENIER Marc, AMELOOT

Philip, VANDENBROUCKE Marnik, COPPEIN Bart]

Art. 1. De Raad beslist om de voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, in het kort TMVW, zoals opgenomen in
het desbetreffend ontwerp, goed te keuren.
Art. 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de
Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Art. 3. Afschrift van dit besluit zal aan TMVW overgemaakt worden.

Einde van de zitting 21.25 einde vragen 21.35 u.

