VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 1 september 2016
---------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig : LIEFOOGHE Gerard, Voorzitter-Burgemeester;
VERMEULEN Dirk, BLANCKAERT Jacques en ALBRECHT Johan, Schepenen;
AVONTURE Karolien, schepen en OCMW-voorzitter met raadgevende stem;
WACKENIER Marc, AMELOOT Philip, BUTAYE - BUTAYE Gerda, VANDENBROUCKE
Marnik, MOUTON Jean-Pierre*, GODDERIS-T’JONCK Danielle, HEUGHEBAERTGHEERAERT Gerda, COPPEIN Bart, SAP Tom,
DESMEDT-HUYGHE Martine en
ROMBAUT Herman, Raadsleden;
ACCOU Wouter, Secretaris;
Deze vergadering, regelmatig bijeengeroepen door de Voorzitter bij schrijven van 24
augustus 2016 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 u.
*Jean-Pierre Mouton is verontschuldigd voor de zitting.
De voorzitter-burgemeester opent de zitting met de mededeling dat de punten 2 en 3 niet
kunnen behandeld worden. De MER ontheffing is niet bezorgd voor de voorlopige
vaststelling van het RUP waardoor deze punten zonder voorwerp zijn.

PUNT 1: GOEDKEURING VAN DE AANVRAAG TOT UITBETALING VAN HET SALDOEINDAFREKENING VOOR HET RESTAURATIEPROJECT KAPEL O.L.V. VAN
BARMHARTIGHEID TE IZENBERGE – RESTAURATIE FASE 2 – SCHILDERIJEN.
Gelet op ons besluit dd. 26 augustus 2010 houdende goedkeuring aan de bij schrijven
van 08 juni 2010 door architect Dries Vanhove voorgelegde dossiers
restauratiepremieaanvraag voor de kerkfabriek Sint Mildreda en de Kapel O.L.Vrouw van
Barmhartigheid te Izenberge;
Overwegende dat de hierin opgenomen werken voor restauratie schilderijen Kapel O.L.V.
van Barmhartigheid te Izenberge, geraamd werden op € 33.529,00 incl BTW en voor deze
werken een restauratiepremie werd aangevraagd;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint Mildreda te Izenberge dd. 1 december 2014
houdende toewijzing van de werken voor restauratie van 4 mirakelschilderijen in de Kapel
O.L.V. van Barmhartigheid te Izenberge aan Mevrouw Veronique van Caloen te 1160
Brussel voor een bedrag van € 16.400,00, excl. BTW;
Gelet op ons besluit dd. 30 december 2014 houdende goedkeuring aan de
gunningsbundel voor de restauratie schilderijen Kapel O.L.V. van Barmhartigheid te
Izenberge voor het toewijzigingsbedrag van € 16.400,00 BTW excl.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14 december 2001 houdende
vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 september 2002, 23
juni 2006, 30 april 2009 en 4 december 2009, meer in het bijzonder art. 20§2;

Gelet op de thans door de Kerkfabriek St. Mildreda te Izenberge voorgelegde aanvraag
van de uitbetaling van het saldo/eindafrekening, evenals de vorderingsstaten;
Overwegende dat voornoemde aanvraag van uitbetaling de eindafrekening behelst voor
de gemeente van € 545,71;
Overwegende dat de gemeente in het verleden steeds een toelage ten belope van het
ontbrekende bedrag dat niet door de gemeenschaps- en provincietoelage gedekt werd, heeft
betaald en voornoemd kerkbestuur thans om een gelijkaardige toepassing verzoekt;
Gelet op het goedgekeurde budget 2016 gemeente waar onder beleidsdoelstelling
001.023 optimaliseren samenwerking gemeentebestuur – kerkfabrieken, actieplan
001.023.001 regelmatig overleg bij opmaak budgetten en MJPL, actie 001.023.001.001,
registratiesleutel 0790/22103500 het nodige krediet werd voorzien voor het uitvoeren van
werken aan de kapel te Izenberge.
Gelet op het goedgekeurde budget 2016 van de kerkfabriek St. Mildreda Izenberge
waarin deze toelage ten laste van de gemeente werd voorzien bij de financiering van de
werken aan deze kapel;
Gelet op decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 en 252 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem.
Art. 1. De raad keurt de betaling van de eindafrekening en van het gemeentelijk aandeel ten
belope van € 545,71,
evenals van het niet door de gemeenschaps- en
provincietoelage gedekt aandeel voor de restauratiewerken aan de Kapel O.L.V. van
Barmhartigheid te Izenberge, goed.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal bij de bundel worden gevoegd die voor verder gevolg aan
het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling West-Vlaanderen te Brugge en de
plaatselijke afdeling Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen te Brugge worden
overgemaakt, alsook ter kennisgeving aan het kerkbestuur Sint Mildreda te
Izenberge.

PUNT 2: VOORLOPIGE VASTSTELLING RUP WONEN.
Punt zonder voorwerp. Uitgesteld tot volgende zitting.

PUNT 3: VOORLOPIGE VASTSTELLING RUP UITBREIDING LOKAAL BEDRIJVENTERREIN.
Punt zonder voorwerp. Uitgesteld tot volgende zitting.

PUNT
4: IWVA – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE
ALVERINGEM EN IWVA TOT DE REGELING VAN DE PRAKTISCHE EN
OPERATIONELE ASPECTEN VAN HET VERLENEN VAN EEN GEBRUIKSRECHT OP
WATERSANERINGSINFRASTRUCTUUR EN OVERDRACHT VAN BEHEER DER
GEMEENTELIJKE WATERSANERINGSTAKEN + WIJZIGING INNINGSPERCENTAGEN
Gelet op ons besluiten dd. 24 november 2005 houdende toetreding tot IWVA voor de
activiteit sanering en beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en
hemelwater en goedkeuring van de overeenkomst tot regeling van de praktische en
operationele
aspecten
van
het
verlenen
van
een
gebruiksrecht
op
watersaneringsinfrastructuur
en
overdracht
van
beheer
der
gemeentelijke
watersaneringstaken;
Gelet op ons besluit dd. 24 januari 2008 houdende goedkeuring van de gewijzigde
overeenkomst en aangepast bij besluit van 27 januari 2011;
Gelet op art. 42, 43 en 252 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet dd. 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending,
inzonderheid art. 2 en 6bis;
Gelet op het Ministerieel besluit dd. 10 mei 2016 houdende de vaststelling van het
inningspercentage voor de bovengemeentelijke saneringsverplichting van de exploitanten
van een openbaar waterdistributienetwerk voor de begrotingsjaren 2014, 2015 en 2016;
Gelet op het schrijven van de IWVA Doornpannestraat 1 8670 Koksijde dd. 25 juli 2016
ref. 2016/19496/JB tot wijziging van de overeenkomst tot regeling van de praktische en
operationele
aspecten
van
het
verlenen
van
een
gebruiksrecht
op
watersaneringsinfrastructuur
en
overdracht
van
beheer
der
gemeentelijke
watersaneringstaken;
Gelet op het schrijven van de IWVA Doornpannestraat 1 8670 Koksijde dd. 25 juli 2016
ref. 2016/19496/JB tot wijziging van het inningspercentage voor de gemeentelijke
saneringsverplichting voor het begrotingsjaar 2016;
Overwegende dat het Ministerieel besluit dd. 10 mei 2016 een inningspercentage voorzag
van 4,25% voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 en 4,00% voor het begrotingsjaar 2016;
dat de Raad van Bestuur van de IWVA dd. 30 juni 2016 besliste om het inningspercentage
op gemeentelijk niveau voor 2016 eveneens vast te stellen op 4,00%;
Overwegende dat wijzigingen aan de overeenkomst tussen de IWVA en de Alveringem
nodig zijn om de overeenkomst in lijn te brengen met:


De wijzigingen aan het Decreet dd. 24 mei 2016 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending, meer bepaald de invoering van een vastrecht waarvan
het bedrag Decretaal vastgelegd wordt en regelingen inzake vrijstellingen en
kortingen;



De wijzigingen aan de statuten van de IWVA, meer bepaald de schrapping van de
mogelijkheid tot toekenning van winstbewijzen (art. 61 statuten) en de
mogelijkheid tot creëren van reserverekeningen per deelnemer (art. 52 statuten);

Overwegende dat de IWVA de sanering van het door haar aan haar abonnees geleverde
water zelf uitvoert, waarbij zij gebruik maakt van de watersaneringsinfrastructuur van de
gemeente en de gemeente hiervoor een vergoeding ontvangt;
Overwegende dat alle andere bepalingen van de overeenkomst niet gewijzigd worden en
van toepassing blijven;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De door de IWVA voorgestelde wijzigingen aan de overeenkomst tot regeling van de
praktische en operationele aspecten van het verlenen van een gebruiksrecht op
watersaneringsinfrastructuur en overdracht van beheer der gemeentelijke
watersaneringstaken goed te keuren. Deze overeenkomst vervangt integraal en
vanaf 01.01.2016 de bestaande overeenkomst in deze materie tussen de gemeente
Alveringem en de IWVA.
Art. 2. Het inningspercentage voor de gemeentelijke saneringsverplichting voor het
begrotingsjaar 2016 vast te stellen op 4,00%.
Art. 3. Kennis van onderhavig besluit te geven aan de IWVA, het diensthoofd personeel en
financiën en de gewestelijke ontvanger.

PUNT
5: GASELWEST-ZUID ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE
ZITTING
OP
3 OKTOBER
2016
OM
18U
–
STATUTENWIJZIGINGEN
(VERDUIDELIJKING).
Sinds de partiële splitsing van het voormalige Gaselwest op 1 januari 2016 neemt de
gemeente/stad ook deel aan de opdrachthoudende vereniging ‘Gaselwest-Zuid’ voor het
distributienetbeheer elektriciteit en gas met activiteit in hoofdzakelijk een aantal Waalse
gemeenten. De gemeente/stad beschikt over één aandeel B per activiteit naargelang zij voor
elektriciteit, gas of beide aangesloten is, en neemt deel tot aan de vervaldag van 9 november
2019.
De gemeente/stad werd per aangetekend schrijven van 1 juli 2016 opgeroepen om deel
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest-Zuid die op
3 oktober 2016 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000
Gent.
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in
zitting van 28 juni 2016 werd aan de gemeente/stad overgemaakt.
Er wordt gevraagd om volgende beslissingen te nemen:
Goedkeuring van de agendapunten
De gemeenteraad dient de agendapunten goed te keuren van de algemene vergadering.
Statutenwijziging
De voorgestelde aanpassingen betreffen een verduidelijking inzake het werkingsgebied
van de vereniging Gaselwest-Zuid in de artikelen 1 en 2bis van de statuten met expliciete
verwijzing naar het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 afgesloten tussen de drie
regio’s en toevoeging van een bijlage 4 waarin het aantal betrokken eindklanten (EAN’s) dat
door de ‘gemeenschappelijke installaties’ gevoed wordt, is opgenomen.

Verder wordt voorgesteld om artikel 12.1. van de statuten te wijzigen door het aantal
bestuurders te verhogen met één bestuurder (van 4 naar 5). De gemeente Komen-Waasten
zal voortaan twee bestuurders kunnen voordragen in de plaats van één.
Hierbij wordt gevraagd dat de gemeenten expliciet akkoord gaan met dit voorstel van
statutenwijziging.
Aanduiding van vertegenwoordigers
Artikel 24.1. van de statuten van Gaselwest-Zuid bepaalt dat de algemene vergadering
samengesteld is uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en dat de vertegenwoordigers van de gemeenten dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad onder de
gemeenteraadsleden. Het is noodzakelijk om zowel een effectieve vertegenwoordiger als
een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden om zeker te zijn dat de gemeente
steeds op geldige wijze vertegenwoordigd is voor de resterende duur van de legislatuur
2013-2018.
Gelet op ons besluit dd. 14 juli 2016 houdende respectievelijk aanduiding van Mevrouw
Gerda Heughebaert-Gheeraert als (effectieve) vertegenwoordiger van de gemeente en de
heer Johan Albrecht als plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente, om deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid
die in buitengewone algemene zitting zal plaatshebben op 3 oktober 2016 in de ‘Ghelamco
Arena’, Ottergemsesteenweg 808 te 9000 Gent en aan alle algemene vergaderingen die
daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en met 21 december 2018.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid d.d. 3
oktober 2016:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen
Art. 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid met betrekking tot de artikelen 1, 2bis
(verduidelijking werkingsgebied), en 12.1. (samenstelling raad van bestuur), alsook
toevoeging van bijlage 4 (eindklanten);
Art. 3. De in zitting van 14 juli 2016 aangestelde vertegenwoordigers met name Mevrouw
Gerda Heughebaert-Gheeraert, (effectieve)vertegenwoordiger, en de heer Johan
Albrecht, plaatsvervangend vertegenwoordiger, worden aangeduid om deel te
nemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest-Zuid die in buitengewone zitting zal plaatshebben op 3 oktober 2016 in de
Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808 Zuid te 9000 Gent en aan alle algemene
vergaderingen die daarna door Gaselwest-Zuid zullen worden georganiseerd tot en
met 31 december 2018;
Art. 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging GaselwestZuid op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1
en 2.

Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te berichten aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het mailadres (pdf) Gaselwest-Zuid@eandis.be.

