VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD
---------------------------------------------------------------------------------------Zitting van 24 oktober 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 14
oktober 2016 met samenstelling van de dagorde, vangt aan om 20 u.
* Philip Ameloot is afwezig tijdens de behandeling van punt 1. Hij vervoegt de zitting om
20.03 u.
PUNT 1: BUDGETWIJZIGING 2 DIENSTJAAR 2016 - OPENBARE VERGADERING.
Overwegende dat het noodzakelijk is zekere budgetposten te wijzigen om te kunnen
voldoen aan de noodwendigheden van de dienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2019, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
26 december 2013 en gewijzigd 24 november 2014, 30 december 2014 en 28 januari 2016;
Gelet op ons besluit dd. 28 januari 2016 houdende vaststelling van het budget dienstjaar
2016-Rapporteringsperiode 2016;
Gelet op ons besluit dd. 23 juni 2016 houdende goedkeuring van de eerste wijziging van
het gemeentelijke budget voor het dienstjaar 2016-Rapporteringsperiode 2016;
Gezien het ontwerp van tweede wijziging van het gemeentelijke budget voor het
dienstjaar 2016–Rapporteringsperiode 2016 opgemaakt door het college van burgemeester
en schepenen, en waarvan aan ieder raadslid overeenkomstig art. 154 van het
gemeentedecreet één exemplaar in de voorgeschreven vorm samen met de bijlagen werd
bezorgd, minstens acht dagen voor de vergadering;
Gelet op het verslag van het managementteam dd. 4 oktober 2016 waarbij de
budgetwijziging 2 dienstjaar 2016-Rapporteringsperiode 2016 gunstig werd geadviseerd;
Overwegende dat de globale samenvatting er uitziet als volgt:

Gelet op de toelichting door de burgemeester-voorzitter, tevens schepen van financiën, bij
de belangrijkste nieuwe ontvangsten en uitgaven in het doelstellingenbudget en bij het
resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge;
Gaat, daar verder geen enkel lid van de raad een afzonderlijk onderzoek en stemming
vraagt over enig specifiek artikel van dit voorstel van budgetwijziging, bijgevolg over tot de
stemming over het geheel van dit ontwerp;
Gelet op de omzendbrief dd. 22.03.2013 van de Vlaamse Overheid, Afdeling Lokale en
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel te Brussel betreffende strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de
beleids- en beheerscyclus (omzendbrief BB 2013/4) en de omzendbrief dd. 15.07.2016 (BB
2016/2) inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42,
43, 145 tot en met 179 en 253 §1 2°;
Gelet op art. 154, 177 en 253 §1 2° van het gemeentedecreet;
Gehoord de opmerking van raadslid Vandenbroucke over de beperkte kasmiddelen en
het antwoord van de voorzitter dat de gemeente een ruime autofinancieringsmarge heeft en
dat dit veel belangrijker is dan middelen te halen bij een bank;
BESLUIT:
Stemmen voor: LIEFOOGHE Gerard, VERMEULEN Dirk,
BLANCKAERT Jacques,
ALBRECHT Johan, BUTAYE - BUTAYE Gerda, HEUGHEBAERT-GHEERAERT Gerda, SAP
Tom, DESMEDT-HUYGHE Martine, ROMBAUT Herman en GODDERIS-T’JONCK Danielle.
Stemmen tegen: nihil
Onthoudingen: WACKENIER Marc, VANDENBROUCKE Marnik, MOUTON Jean-Pierre en
COPPEIN Bart.
Art.1. De tweede wijziging van het gemeentelijke budget voor het dienstjaar 2016Rapporteringsperiode 2016 met bijhorende stukken wordt aanvaard en goedgekeurd.

Art. 2. De budgetwijziging met bijhorende stukken zal samen met dit besluit aan de gouverneur
worden overgemaakt.
PUNT 2: KENNISNAME BUDGETWIJZIGING 2016/1 VAN HET OCMW ALVERINGEM.
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van gemeenten, provincies en OCMW’s van 25 juni 2010, en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 1
oktober 2010, en latere wijzigingen;
Gelet op ons besluit van 28 november 2002 houdende vaststelling van de procentuele
verdeelsleutel van het aandeel in het gemeentefonds, rechtstreeks aan het OCMW te
betalen op 20%;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2013
houdende de vaststelling van het strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en
goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 26 december 2013;
Gelet op het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het O.C.M.W.-bestuur van
Alveringem, vastgesteld door de Raad van het O.C.M.W. in zitting van 23 september 2014
en goedgekeurd door de Gemeenteraad bij beslissing van 27 oktober 2014;
Gelet op het strategisch meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2016 van het plaatselijk
OCMW-bestuur van Alveringem, vastgesteld door de OCMW raad en goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 28 januari 2016;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2015
houdende de vaststelling van het budget 2016 en goedgekeurd door de Gemeenteraad in
zitting van 28 januari 2016;
Gezien thans de budgetwijziging 2016/1, vastgesteld door de Raad van het OCMW
Alveringem;
Gelet op de motivatienota;
Gelet op de financiële nota die de financiële vertaling weergeeft van het in de beleidsnota
opgenomen prioritair beleid en het overige beleid;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 niet wijzigt;
Overwegende dat het voorgelegde budget past binnen het meerjarenplan;
De Burgemeester-Voorzitter nodigt de Voorzitter van het plaatselijk O.C.M.W.-bestuur,
hiertoe minstens acht dagen voor deze vergadering door het College verwittigd, uit om
overeenkomstig art. 150 van het O.C.M.W. decreet, deze documenten toe te lichten.
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter van het O.C.M.W.;
BESLUIT:

Art. 1

De Raad neemt kennis van de budgetwijziging 2016/1 met bijhorende documenten
van het OCMW van Alveringem en de gemeentelijke bijdrage hierin overeenkomstig
de grenzen van de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in het meerjarenplan
2014 – 2019.

Art. 2.

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

PUNT 3: VERHOOGDE BIJDRAGE MAALTIJDSCHEQUES VOOR CONTRACTUELE VIA
WERKNEMERS
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november
2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd
in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 26 mei 2011, dat werd
goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013;
Gelet op het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder
comité van 20 mei 2016;
Gelet op ons besluit dd. 25 mei 2016 houdende wijziging van de RPR, waarbij artikel
156§2 tweede lid van de gemeentelijke rechtspositieregeling wordt vervangen als volgt: ”De
tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt vanaf
01/07/2016 vastgesteld op € 5,91. De werknemer neemt een bedrag van € 1,09 voor zijn
rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van de netto-wedde.”;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde
Vlaamse Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter
beschikking stelt ter verhoging van de koopkracht;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De gemeenteraad verhoogt in uitvoering van haar beslissing van 25 mei 2016 de
tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van de maaltijdcheque vanaf 01 juli
2016 van € 4,91 naar € 5,91. De werknemer neemt een bedrag van € 1,09 voor zijn
rekening. Dit bedrag wordt maandelijks afgehouden van de netto-wedde, dit voor alle
contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in de VIA-diensten en de niet VIAdiensten.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Gsd-V.

PUNT 4: BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN IWVA OP 23 DECEMBER 2016
– VASTSTELLING MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 28 september 2016 van de IWVA houdende
uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2016 en houdende het
verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze
vergadering voorkomende punten inzake:
1. 2017: activiteiten en strategie
2. 2017: begroting
Gelet op artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering
belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken;
Gehoord de toelichtingen door de Voorzitter-Burgemeester bij de punten van de dagorde
van deze bijzondere algemene vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De Raad verleent de gemeentelijke vertegenwoordigers een mandaat tot goedkeuring
van de diverse op de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de IWVA
op 23 december 2016 voorkomende agendapunten:
1. 2017: activiteiten en strategie
2. 2017: begroting
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 bijzondere algemene
vergadering van de IWVA van 23 december 2016, 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.
AANDUIDING VAN TWEE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS IN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IWVA OP 23 DECEMBER 2016 EN
VASTSTELLING VAN HUN STEMMENAANTAL
Gelet op het feit dat de gemeente voor de watervoorziening aangesloten is bij de IWVA.;

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 28
september 2016 om deel te nemen aan de zitting van de bijzondere algemene vergadering
van IWVA op 23 december 2016;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 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
raadsbesluit dienen aan te wijzen uit haar leden en dat art. 44 3e alinea thans bepaalt dat de
benoemingsprocedure met 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. 11 januari 2002 betreffende deze materie;
Gelet op de bespreking in deze zitting van de agenda en bijhorende stukken voor deze
vergadering alsook de ingenomen standpunten ter zake;
Gelet op art. 35 §2 2°, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van de Voorzitter-Burgemeester worden ter zitting volgende kandidaturen voor
deze posten voorgedragen:
❒ als eerste vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen
- namens de fractie CD&V
- namens de fractie PRO
- namens de fractie N-VA

: Tom Sap
: Nihil
: Bart Coppein
: Nihil

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

: Nihil
: Herman Rombaut
: Marnik Vandenbroucke
: 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 15 stemgerechtigden;
1) voor de verkiezing van eerste vertegenwoordiger bekomt Tom Sap 9 en Bart Coppein 6
stemmen, er zijn geen blanco, ongeldige noch neen stemmen.
2) voor de verkiezing van tweede vertegenwoordiger bekomt Herman Rombaut 8 stemmen
en Marnik Vandenbroucke 6 stemmen, er is één ongeldige stem.

BESLUIT:
Art. 1. De Heer Tom SAP, geboren te Veurne op 15 november 1978, wonende te 8690
Alveringem, Hoogstadestraat 65, wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger van
de gemeente op de bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 23 december
2016.
Art. 2. De Heer Herman ROMBAUT, geboren te Kolwezi op 22 juli 1955, wonende te 8691
Alveringem, IJzerstraat 12/B000, wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger van
de gemeente op de bijzondere algemene vergadering van de IWVA op 23 december
2016.
Art. 3. Het stemmenaantal, waarover het gemeentebestuur van Alveringem binnen de
buitengewone algemene vergadering van de IWVA beschikt, wordt verdeeld over het
aantal effectief op de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2016
aanwezige vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.
Art. 4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de IWVA.
PUNT 5: SCHADEREGELING – PROJECT ALV04RM LEISELE FASE 1B OMLEGGEN
HOUTGRACHT NAAR VOUTEBEEK EN AANLEG DRUKRIOLERING
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.09.2016
en 27.06.2016 over de schaderegelingen in het kader van het Protocol Aquafin –
Landbouworganisaties;
Gelet op het schrijven van Aquafin dd. 20.06.2016 en 17.08.2016 betreffende de
schaderegeling voor inneming 10 en 13 en de schadeformulieren voor de innemingen 1/3,
4/8/9/11/12, 5/6/7, 15, 23/24/25/27/29/31, 26/28/30, 33/35/37, 38 van het project ALV04RM;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De gemeenteraad keurt de schaderegeling goed als dading zoals in art. 43 van het
gemeentedecreet omschreven.
Art. 2. De gewestelijk ontvanger wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht, ter
uitvoering van de betalingen.
PUNT
6: GOEDKEURING MEERWERKEN AANLEG INZAMELLEIDING TE
GIJVERINKHOVE.
Gelet op ons besluit dd. 27 oktober 2014 houdende goedkeuring van het ontwerpdossier
inzake aanleg inzamelleiding te Gijverinkhove, zoals opgemaakt door studiebureau
GRONTMIJ te Brugge;
Overwegende dat de kosten voor deze werken geraamd werden op € 2.433.997,08,
waarvan ten laste van IWVA € 950.099,50 - 100% subsidieerbaar en € 441.794,00 - niet
subsidieerbaar; ten laste van Aquafin – regulier budget € 807.709,20 en lokaal pact €
171.793,50€ (alle sommen vrij van BTW) en ten laste van de gemeente Alveringem €
62.420,88 (som incl. 21% BTW);

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 31 augustus
2015 houdende machtiging aan de IWVA te Koksijde om de werken voor de inzamelleiding
te Gijverinkhove te gunnen aan Daniël Seru en Zonen Nv, Bedrijvenlaan 14 te 8630 Veurne
voor het goedgekeurde toewijzingsbedrag voor een totaal van € 1.995.249,51 excl. btw;
Gelet thans op het hiertoe voorgelegde mailbericht dd. 29 september 2016 van Sweco
Belgium nv (voorheen Grontmij) met de raming voor het uitvoeren van de plaatselijke
vernieuwingswerken in de Kasteeldreef (tussen Weegschede en kerk), geraamd op €
9.712,31 incl BTW;
Overwegende dat er voldoende kredieten is voor de betaling van deze werken in het
budget van het lopende jaar onder actie 001/028/001/004 met registratiesleutel
0310/228000007;
Gelet op onze 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
gebruikrecht
op
watersaneringsinfrastructuur
en
overdracht
van
beheer
der
gemeentelijke
watersaneringstaken;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en de desbetreffende
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 24 januari 2013 houdende bepaling van de
verrichtingen van dagelijks bestuur, meer in het bijzonder art. 1-6;
Gelet op art. 42 en 157 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT: unaniem
Art. 1. De raad verleent goedkeuring aan de voorgelegde kostenraming van Sweco Belgium
nv dd. 29 september 2016 voor het uitvoeren van de plaatselijke vernieuwingswerken
in de Kasteeldreef (tussen Weegschede en Kerk), voor de totale meerprijs van €
9.712,31 incl BTW, ten laste van de gemeente Alveringem.
Art. 2. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de IWVA te
Koksijde, de ontwerper Sweco Belgium nv te Brugge en aannemer Daniël Seru en
Zonen NV te Veurne.
PUNT 7: AKTENAME BUDGET 2017 KERKFABRIEK SINT MARTINUS ROESBRUGGE.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2, 47 en 48;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc.
inzonderheid de artikels 20 en 21;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 dd. 1 maart 2013 van de Vlaams Minister van
Binnenlands Bestuur betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op het schrijven van de Stad Poperinge dd. 16 september 2016, ontvangen op het
Gemeentebestuur op 23 september 2016, van het budget 2017 van de kerkfabriek St.

Martinus te Roesbrugge, goedgekeurd in de zitting van de kerkraad van 14 juni 2016 en dit
met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de Gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentelijke exploitatietoelage voor het gezegde kerkbestuur
binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan blijft en
begroot werd op € 21.760,18 waarvan 23 % of € 5.004,84 ten laste valt van de gemeente
Alveringem;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
Gelet op art. 42 van het Gemeentedecreet;
BESLUIT :
Art. 1. De Raad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus te
Roesbrugge.
Art. 2. Het gemeentelijk aandeel in de toelagen ten belope van 23 % zijnde € 5.004,84 zal
ingeschreven worden op het gemeentelijke budget voor het dienstjaar 2017.
Art. 3. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan het
Stadsbestuur van Poperinge.

