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OPENBAAR
ORGANISATIE
OCMW
1. Kennisname budgetwijziging 2018-1 van het OCMW Alveringem
Voorwerp en motivering
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 december 2013 over de
vaststelling van het strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 26 december 2013, en latere aanpassingen.
Het budget 2018 van het OCMW-bestuur.
De voorgelegde budgetwijziging 2018-1 werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn van Alveringem op 26 juni 2018.
De burgemeester-voorzitter nodigt de voorzitter van het plaatselijk OCMW-bestuur, hiertoe
minstens acht dagen voor deze vergadering door het college van burgemeester en
schepenen verwittigd, uit om overeenkomstig art. 150 van het OCMW decreet, de
documenten toe te lichten.
De voorzitter van het OCMW licht de voorgelegde budgetwijziging toe.
Regelgeving
Het OCMW-decreet.
Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van gemeenten,
provincies en OCMW’s van 25 juni 2010, en latere wijzigingen.
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.

Het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2002 over de vaststelling van de
procentuele verdeelsleutel van het aandeel in het gemeentefonds, rechtstreeks aan het
OCMW te betalen op 20%.
Besluit
De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2018-1, 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.
Dit besluit aan het OCMW te bezorgen.
FINANCIËN
2. Mededeling goedkeuring jaarrekening 2017 van de gemeente door de gouverneur
Voorwerp en motivering
Ons besluit van 31 mei 2018 waarbij de in het kader van de BBC voorgelegde jaarrekening
van het gemeentebestuur Alveringem voor het dienstjaar 2017, bestaande uit de
beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de
toelichting, zonder wijzigingen werd aangenomen en goedgekeurd.
De stukken werden ter kennis gebracht aan de heer Gouverneur der Provincie door het
gemeentebestuur.
De gouverneur bezorgt een afschrift van zijn besluit van 20 juli 2018 over de goedkeuring
van de jaarrekening over het boekjaar 2017 van de gemeente Alveringem.
Regelgeving
Het toezichtdecreet van 28 april 1993.
Het gemeentedecreet.
Het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus, en de
uitvoeringsbesluiten.
Besluit
De raad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening
2017 van de gemeente Alveringem.
3. Financiële rapportage 2018 - kwartaal 1 en 2
Voorwerp en motivering
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan
de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Dat rapport omvat
minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder stelt
tegelijkertijd een afschrift aan de gemeentesecretaris ter beschikking.
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan
de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. Hij stelt tegelijkertijd een
afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester en schepenen en
de gemeentesecretaris.
Regelgeving
Gemeentedecreet, artikelen 165 en 166.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportage over de eerste twee kwartalen
van 2018 in bijlage.
EREDIENSTEN
4. Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Audomarus
Alveringem, Sint-Audomarus Beveren-Ijzer en Sint-Petrus Gijverinkhove
Voorwerp en motivering
Het centraal kerkbestuur van de federatie Alveringem dient de wijziging meerjarenplan 20142019 in van de kerkfabrieken Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus Beveren-IJzer en
Sint-Petrus Gijverinkhove, met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de
gemeenteraad.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. in het bijzonder de artikels
13, 15 en 16 2e lid.
De omzendbrief BB. 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur over de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Audomarus
Alveringem, Sint-Audomarus Beveren-IJzer en Sint-Petrus Gijverinkhove, wordt
goedgekeurd.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
5. Budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Audomarus Alveringem, SintAudomarus Beveren, Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Mildreda Izenberge, SintMartinus Leisele en Sint-Jan Onthoofding Stavele
Voorwerp en motivering
Het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem op het gemeentebestuur van de budgetwijzigingen 2018, goedgekeurd in de
zittingen van:


de kerkraad van Sint-Audomarus te Alveringem dd. 11.04.2018



de kerkraad van Sint-Audomarus te Beveren IJzer dd. 09.04.2018



de kerkraad van Sint-Petrus te Gijverinkhove dd. 03.04.2018



de kerkraad van Sint-Mildreda te Izenberge dd. 19.04.2018



de kerkraad van Sint-Martinus te Leisele dd. 10.04.2018



de kerkraad van Sint-Jan Onthoofding te Stavele dd. 02.04.2018

met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad.
De redenen van de budgetwijzigingen worden toegelicht in de bijgevoegde begeleidende
nota’s.
Kerkfabriek Gijverinkhove heeft € 7.300 voorzien voor herstel van het orgel, maar hiervoor
zal eerst de goedkeuring van het beheersplan afgewacht worden zodat er subsidie kan
aangevraagd worden voor deze werken, conform de afspraken gemaakt tussen het college
van burgemeester en schepenen en het centraal kerkbestuur.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. in het bijzonder artikel 23 1e
lid.
De omzendbrief BB. 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur over de boekhouding van de besturen van de eredienst.
Ons besluit dd. 24.10.2013 inzake goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van alle
kerkfabrieken, dd. 25.09.2015 houdende goedkeuring van de wijziging van het
meerjarenplan 2014-2019 en ons besluit van heden.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt akte van de wijzigingen van het budget 2018 van de kerkfabrieken
Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus Beveren, Sint-Petrus Gijverinkhove, SintMildreda Izenberge, Sint-Martinus Leisele en Sint-Jan Onthoofding Stavele.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
6. Aktename budget 2019 kerkfabriek Sint-Audomarus Alveringem, Sint-Audomarus
Beveren, Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Lambertus Hoogstade, Sint-Mildreda
Izenberge, Sint-Martinus Leisele en Sint-Jan Onthoofding Stavele
Voorwerp en motivering
Het gecoördineerd en gelijktijdig indienen door het centraal kerkbestuur van de federatie
Alveringem, van de budgetten 2019, goedgekeurd in de zittingen van:


de kerkraad Sint-Audomarus te Alveringem dd. 11.04.2018



de kerkraad Sint-Audomarus te Beveren IJzer dd. 09.04.2018



de kerkraad St.-Petrus te Gijverinkhove dd. 03.04.2018



de kerkraad Sint-Martinus te Leisele dd. 10.04.2018



de kerkraad Sint-Lambertus Sint-Rijkers/Hoogstade dd. 16.04.2018



de kerkraad Sint-Jan-Onthoofding te Stavele dd. 02.04.2018



de kerkraad Sint-Mildreda te Izenberge dd. 19.04.2018

samen met de toegevoegde samenvattende tabel van de hierin voorziene gemeentelijke
toelagen en dit met het oog op voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad.
De gemeentelijke toelagen voor bovenvernoemde kerkfabrieken liggen binnen de grenzen
van de bedragen opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen en goedgekeurde
wijzigingen.
Regelgeving
Het decreet van 07.05.2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikels 2, 47 en 48.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13.10.2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten, etc. in het bijzonder de artikels
20 en 21.
De omzendbrief BB 2013/01 dd. 01.03.2013 van de Vlaams Minister van Binnenlands
Bestuur over de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken Sint-Audomarus
Alveringem, Sint-Audomarus Beveren aan de IJzer, Sint-Petrus Gijverinkhove, Sint-Martinus
Leisele, Sint-Lambertus Sint-Rijkers/Hoogstade, Sint-Jan-Onthoofding Stavele en SintMildreda Izenberge.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan de betrokken kerkbesturen, het provinciebestuur
en het representatief orgaan van de eredienst.
ONDERWIJS
7. Toekenning PWB uren gemeentelijke basisschool
Voorwerp en motivering
De schoolraad vraagt na de vergadering van 14.06.2018 PWB uren aan: 5/24 kleuter en 1/36
zorg.
Het college van burgemeester en schepenen adviseert dit gunstig op 18.06.2018.
Regelgeving
Het gemeentedecreet.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Decreet van 7 juli 2017 over de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.
Decreet van 27 maart 1991 over de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
Decreet van 10 juli 2013 over het onderwijs XXII.
Decreet van 31 juli 1990 over het onderwijs-II.

Codex secundair onderwijs van 17 december 2010.
Decreet van 1 december 1998 over de centra voor leerlingenbegeleiding.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad is akkoord met de PWB uren voor de gemeentelijke basisschool.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
8. Openbare procedure - Aanstellen ontwerper voor infrastructuur- en
rioleringswerken, veiligheidscoördinatie en grondverzetregeling 2018-2022 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring starten procedure
en publicatie - TV/2018/07
Voorwerp en motivering
In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper voor infrastructuur- en rioleringswerken,
veiligheidscoördinatie en grondverzetregeling 2018-2022” werd een bestek met nr.
TV/2018/07 opgesteld door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van gemeente
Alveringem.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maximaal € 220.000 excl. btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Er wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en een aankondiging van
opdracht op nationaal niveau te verzenden op 24 augustus 2018.
De uitgaven voor deze opdracht zullen voorzien worden onder de respectievelijke
jaarbudgetrekeningen van de uit te voeren werken op het budget van de overeenkomstige
dienstjaren.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 over de plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere
wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 over het bestuurlijk toezicht.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
over de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. TV/2018/07 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor
infrastructuur- en rioleringswerken, veiligheidscoördinatie en grondverzetregeling 20182022”, opgesteld door Tine Vandenbroucke, stafmedewerker van gemeente Alveringem,
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt maximaal € 220.000
excl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De openbare procedure voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor infrastructuur- en
rioleringswerken, veiligheidscoördinatie en grondverzetregeling 2018-2022” wordt opgestart.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5
De offertes moeten het bestuur ten laatste bereiken op 10 oktober 2018 om 11.00 uur.

BESLOTEN
ORGANISATIE
PERSONEEL
9. Vast aanstellen van een voltijds statutair financieel beheerder na de proeftijd
Voorwerp en motivering
Steve Lansens werd op 29 december 2016 aangesteld door de gemeenteraad als financieel
beheerder op proef. Hij trad in dienst op 1 juli 2017.
Op basis van de beheersovereenkomst afgesloten tussen OCMW en gemeente, werd hij ook
financieel beheerder van het OCMW.

Overeenkomstig artikel 581 tweede lid van het decreet lokaal bestuur werd hij met ingang
van 25 februari 2018 van rechtswege aangesteld als statutair financieel directeur (nog steeds
op proef).
De proeftijd liep van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Bij beslissing van het evaluatiecomité van 20 augustus 2018 bekwam de financieel directeur
Steve Lansens een gunstig evaluatieresultaat voor de proeftijd.
Steve Lansens heeft dus zijn proeftijd met goed gevolg volbracht en kan in aanmerking
komen voor een aanstelling in vast statutair verband in de functie van financieel directeur.
Artikel 51 §4 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de financieel beheerder op proef
na afloop van de proeftijd zijn hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid behoudt,
tot de gemeenteraad beslist over de vaste aanstelling of het ontslag.
Regelgeving
Wet van 29.07.1991 over de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Het decreet van 26.03.2004 over de openbaarheid van bestuur.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Het OCMW decreet van 19.12.2008.
Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.
Het gemeenteraadsbesluit van 23.12.2008 over de goedkeuring van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel van de gemeente Alveringem, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 29.12.2016 over de aanstelling van Steve Lansens.
Besluit van de gemeenteraad van 23.03.2017 over de beheersovereenkomst tussen
gemeente en OCMW.
Besluit van de OCMW raad van 28.03.2017 over de beheersovereenkomst tussen gemeente
en OCMW.
De raad stemt geheim volgens art. 33 1e tot 3e lid van het huishoudelijk reglement.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van beslissing van het evaluatiecomité waarbij Steve
Lansens een gunstig evaluatieresultaat verkreeg voor de proeftijd.
Steve LANSENS, geboren te Veurne op 2 juni 1983, wonende Waterhoenstraat 2 te 8670
Koksijde, aanstellen als voltijds statutair financieel directeur met ingang van 1 juli 2018.
Betrokkene schriftelijk op de hoogte brengen.

Tine Vandenbroucke
algemeen directeur wn.

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

