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1. Aanpassing gemeentebelasting op afgifte van administratieve stukken en op
administratieve verrichtingen - retributie voornaamswijziging
Voorwerp en motivering
Vanaf 1 augustus 2018 kan bij de dienst burgerzaken een aanvraag ingediend worden om
de voornaam te wijzigen. Vóór 1 augustus werd dit schriftelijk aangevraagd bij het Ministerie
van Justitie tegen de prijs van 490 euro.
De gemeente kan zelf zijn retributie voor de voornaamswijziging bepalen. Overeenkomstig
artikel 170, §4, tweede lid van de Grondwet voert de wetgever restricties door op de
gemeentelijke fiscale autonomie in twee gevallen:


Gunstregime ingevoerd voor transgenders: voor hen mag de gemeentelijke retributie
maximaal gelijk zijn aan 10 % van het gemeentelijk tarief



Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd maar geen
voornaam hebben, moeten geen gemeentelijke retributie betalen

Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 10 september 2018 voor
om de procedure voornaamswijziging kosteloos aan te bieden en dit zo ter goedkeuring voor
te leggen aan de gemeenteraad.
Regelgeving
Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17
februari 2012.
De M.O. 2008/07 van 18.07.2008 over de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Art. 42, 43-15° en 253 § 1-3° van het gemeentedecreet.
De wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de
burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.
De wet van 18 juni 2018 over diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met
het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
De omzendbrief van 11 juli 2018 over de wet van 18 juni 2018 over diverse bepalingen
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen
van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt
overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de
procedure ervan worden geregeld.
Het besluit van de gemeenteraad van 26 december 2013 over het hervaststellen van een
gemeentebelasting op afgifte van administratieve stukken en op administratieve
verrichtingen voor een periode eindigend op 31 december 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad beslist om geen gemeentelijke retributie aan te rekenen voor de procedure
voornaamswijziging.
Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit dd. 26 december 2013 zal aangevuld worden met:
"F. Procedure voornaamswijziging: kosteloos".
Dit besluit treedt in werking op heden om te eindigen op 31 december 2018.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Goedkeuring statutenwijziging Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek
Voorwerp en motivering
De DVV Westhoek werd opgericht op basis van het vigerende decreet betreffende de
intergemeentelijke samenwerking. Door de goedkeuring van het decreet lokaal bestuur
worden deze bepalingen aangepast.
Op de bijeenkomsten van de raad van bestuur 15 juli 2018 en 7 september 2018 werd een
statutenwijziging voorbereid. Partners van de DVV Westhoek hebben negentig dagen de tijd
om dit voorstel van statutenwijziging n.a.v. het decreet lokaal bestuur ter goedkeuring aan de
raad voor te leggen.
De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de samenstelling van de raad van
bestuur (art. 25) en de termijn (art. 30) waarop de stukken in voorbereiding van de raad van
bestuur voorhanden moeten zijn.
De samenstelling van de Raad van bestuur van de DVV Westhoek dient vanaf 2019 beperkt
te worden tot maximum 15 bestuursleden. Tegelijk dienen de 16 deelnemende besturen op
gelijkwaardige basis te kunnen deelnemen aan de bestuursorganen van de DVV Westhoek,

waarbij aandacht wordt besteed aan regionale spreiding en gelijkwaardigheid van kleine en
grote gemeenten.
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (art. 38 – 42).
Wijzigingen worden goedgekeurd met een drievierde meerderheid door de AV. Vennoten
zijn minstens 90 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst van de AV op de hoogte van het
voorstel van statutenwijziging.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Statuten DVV Westhoek.
Verslag van de raad van bestuur van 15 juli 2018 en 7 september 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad keurt het voorstel van de statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging
Westhoek goed.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DVV Westhoek p/a Streekhuis Westhoek,
Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.
EREDIENSTEN
3. Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge - aktename budget 2019
Voorwerp en motivering
Het schrijven van de stad Poperinge van 10 september 2018, met het budget 2019 van de
kerkfabriek Sint-Martinus te Roesbrugge.
Dit budget werd goedgekeurd door de kerkraad op 19 juni 2018 en dit met het oog op
voorlegging voor goedkeuring aan de gemeenteraad.
Bisdom Brugge gaf gunstig advies op 6 september 2018.
De gemeentelijke exploitatietoelage voor het gezegde kerkbestuur blijft binnen de grenzen
van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en werd begroot op €
23.843,61 waarvan 23 % of € 5.484,03 ten laste valt van de gemeente Alveringem.
Regelgeving
Het decreet van 7 mei 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 van 13 oktober 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 van 1 maart 2013 van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur over de boekhouding van de besturen van de eredienst.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Besluit
De raad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus te Roesbrugge.

Het gemeentelijk aandeel in de toelagen van 23%, ofwel € 5.484,03, inschrijven op het
gemeentelijke budget voor het dienstjaar 2019.
ONDERWIJS
4. Basisonderwijs - Deelname aan het pilootproject 'lerarenplatform' met ingang van 1
oktober 2018
Voorwerp en motivering
Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt vanaf 1 oktober 2018 een pilootproject
'lerarenplatform' opgestart om meer tijdelijke leerkrachten werkzekerheid en een opdracht
die voldoende substantieel is, te kunnen aanbieden.
Aan de scholen die deelnemen aan het pilootproject worden middelen toegekend onder de
vorm van lestijden voor de aanstelling van personeelsleden in het lerarenplatform.
De personeelsleden die worden aangesteld in het kader van dit lerarenplatform moeten
worden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar.
Alle schoolbesturen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen in het
pilootproject 'lerarenplatform' instappen, op voorwaarde dat de school deel uitmaakt van een
samenwerkingsplatform, meer bepaald:


een scholengemeenschap of



meerdere scholengemeenschappen of



een scholengemeenschap en één of meerdere scholen die niet tot een
scholengemeenschap behoren of



meerdere scholengemeenschappen en één of meer scholen die niet tot een
scholengemeenschap behoren

De deelnemende scholen moeten in het Afzonderlijk Gewoon Bijzonder Onderhandelings- en
Hoog Overlegcomité voor het Gesubsidieerd Onderwijs onderhandelen over:


de deelname aan het lerarenplatform



de criteria van aanstelling van de betrokken personeelsleden



de criteria van inzetbaarheid van de betrokken personeelsleden in pedagogisch
zinvolle taken

In zitting van 10 september 2018 stelt het college van burgemeester en schepenen voor om
een samenwerkingsplatform te vormen met de bestaande scholengemeenschap Strand en
Polder en om met dit samenwerkingsplatform vanaf 1 oktober 2018 toe te treden tot het
pilootproject 'lerarenplatform'.
Er wordt voorgesteld om elk schooljaar opnieuw, bij de opmaak van het lestijdenpakket, op
zoek te gaan naar een optimale verdeling van de verkregen lestijden over de scholen heen,
waarbij er in de mate van het mogelijke minstens 1 personeelslid per school wordt aangeduid
om daar de reguliere vervangingen op te nemen.
De personeelsleden die in het lerarenplatform worden aangesteld, kunnen op het moment
dat er geen reguliere vervangingsopdracht in de school is, worden ingezet voor:


korte vervangingsopdrachten van minder dan 10 werkdagen (ingevolge een
arbeidsongeschiktheid van korte duur, een afwezigheid ingevolge nascholing, …)



ondersteunende pedagogische en administratieve taken bij de organisatie van de
zorgondersteuning in de desbetreffende school



co-teaching, ter ondersteuning van de klasdifferentiatie

De scholengemeenschap telt 10 scholen verdeeld onder 8 schoolbesturen en genereert 186
lestijden voor het lerarenplatform, te verdelen over leerkrachten kleuter en lager. De
directies verdeelden deze lestijden als volgt: 90 LT kleuter en 96 LT lager. Het aandeel van
Alveringem hierin is 22/24 lager.
Regelgeving
Het protocol van 23 maart 2018 van de onderhandelingen die gevoerd werden over een
akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2015-2019 voor de sector
"Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en de
representatieve vakorganisatie ACOD, FCSOD en VSOA (CAO XI).
De omzendbrief Bao/2018/01 van 9 mei 2018 over een lerarenplatform in het basisonderwijs.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 42,
43 en 57.
Het advies dat ter zake werd uitgebracht door het OCSG op 20 juni 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De raad gaat akkoord om een samenwerkingsplatform te vormen met de bestaande
scholengemeenschap Strand en Polder en om met dit samenwerkingsplatform vanaf 1
oktober 2018 toe te treden tot het pilootproject 'lerarenplatform'.
HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
5. Hulpverleningszone Westhoek - financiële verdeelsleutel 2019 - goedkeuring
Voorwerp en motivering
De dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone worden vastgelegd door de
zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken
gemeenteraden.
Het zonecollege heeft in zitting van 6 juli 2018 beslist om de verdeelsleutel 2019 voor te
leggen aan de zoneraad.
De zoneraad heeft in zitting van 26 september 2018 de verdeelsleutel 2019 principieel
goedgekeurd.
Regelgeving
De gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2014 over goedkeuring van de instap in de
hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015.
De bepaling in voormeld besluit dat de verdeelsleutel geëvalueerd werd in 2015 en dat, na
onderhandelingen hierover binnen de zoneraad, een nieuwe verdeelsleutel werd opgesteld
waarin een geleidelijke overgang over een periode van 10 jaar werd voorzien van een
actuele bijdragevoet naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet, waarbij de actuele
bijdragevoet eerst gecorrigeerd wordt op het vlak van meerkosten, die niet in de
berekeningsbasis van de verdeelsleutel voor 2015 werden opgenomen, hetgeen door de
overdragende gemeente buiten de verdeelsleutel aan de hulpverleningszone Westhoek dient
betaald te worden.
De beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om bij de bepaling van de
toekomstige gemeentelijke bijdragen een uitsplitsing te maken tussen enerzijds de
ambulance- en anderzijds de brandweerwerking, waarbij de overgangsperiode van een
gecorrigeerde naar een toekomstige onderhandelde bijdragevoet beperkt wordt tot 8 jaar.

De beslissing van de zoneraad van 3 september 2015 om de kazernes eigendom te laten
blijven van de gemeenten t.e.m. 2019.
De wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, in het bijzonder artikel 68.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De verdeelsleutel wordt berekend op basis van de onderstaande criteria opgenomen in
diverse artikels:
Artikel 1:
Bij de berekening van de verdeelsleutel gebeurt er een opsplitsing tussen enerzijds de
ambulancewerking (forfaits bepaald op basis van de reactiesnelheid / gemeenten zonder
eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen) en de brandweerwerking
(criteria geïnspireerd op artikel 68 §3 van de wet betreffende de civiele veiligheid).
Wat de ambulancewerking betreft, gaat dit om volgende forfaits:
reactiesnelheid
2 minuten dag en nacht

forfait
350.000,00

2 minuten dag en 5 minuten nacht 150.000,00
5 minuten dag en nacht

50.000,00

2 minuten met alleen maar
vrijwilligers

175.000,00

Inzake de brandweerwerking worden voor het bepalen van iedere gemeentelijke bijdrage in
de verdeelsleutel deze criteria met volgend gewicht weerhouden:


60% residentiële bevolking



10% inkohiering personenbelasting



10% kadastraal inkomen



15% tweede verblijven



2,5% oppervlakte



2,5% risico’s

Artikel 2:
De gemeenten met ambulancewerking dienen volgende forfaits te betalen:
GEMEENTEN

Bijdrage ambulance

De Panne

350.000,00

Diksmuide

150.000,00

Heuvelland

50.000,00

Houthulst

50.000,00

Ieper
Koksijde

50.000,00 + 100.000,00 (Jan Yperman Ziekenhuis)
350.000,00

Nieuwpoort

350.000,00

Poperinge

100.000,00

Veurne

350.000,00

Wervik

175.000,00

De gemeenten zonder eigen ambulancewerking dienen 2 euro per inwoner te betalen op
basis van de cijfers van de residentiële bevolking op 1 januari van het vorige begrotingsjaar:
Bijdrage
GEMEENTEN

ambulance

Alveringem

10.174

Koekelare

17.586

Kortemark

25.138

Langemark-Poelkapelle

15.814

Lo-Reninge

6.576

Mesen

2.074

Vleteren

7.316

Zonnebeke

24.888

Artikel 3:
De toegekende bedragen aan erkentelijkheidspremie voor de periode voorafgaand aan
1 januari 2017 op basis van het gemeentelijk reglement vallen volledig ten laste van de
gemeente. Wanneer het personeelslid op basis van zijn individuele keuze voor het behoud
van de gemeentelijke erkentelijkheidspremie na 1 januari 2017 recht heeft op een
erkentelijkheidspremie die hoger is dan de zonale premie, dan vallen ook de bedragen die de
zonale premie overtreffen ten laste van de gemeente.
De bijdragen voor de werking MUG-heli zitten niet vervat in de begroting van de brandweer
en worden verder geregeld via de gemeenten.
Artikel 4:
De overgang inzake de brandweerwerking van de gecorrigeerde verdeelsleutel 2015 naar de
definitieve sleutel, berekend op basis van de criteria onder artikel 1, verloopt over een
periode van 8 jaar, waarbij ieder jaar 1/8ste wordt overbrugd en vanaf 2023 constant is
Artikel 5:
De niet-geïndexeerde forfaitaire bijdragen voor de ambulancewerking en de gecorrigeerde
procentuele bijdrage 2015 voor de niet-geïndexeerde brandweerwerking evolueert tot
volgende definitieve procentuele bijdrage:
FORFAITS
GEMEENTEN

Brandwach
Bijdrage
tambulanc
vergoeding,
e
jaarlijks te

BRANDWEERKOST OP BASIS VAN ONDERSTAA
start%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

berekenen
ALVERINGEM

10.174

1,23241% 1,33790% 1,44340% 1,54889% 1,65439% 1,75988

DE PANNE

350.000

3,43229% 3,99179% 4,55128% 5,11077% 5,67026% 6,22976

DIKSMUIDE

150.000

11,22749 10,63243 10,03736
%
%
% 9,44230% 8,84723% 8,25216

HEUVELLAND

50.000

4,71565% 4,52241% 4,32917% 4,13593% 3,94269% 3,74945

HOUTHULST

50.000

3,68304% 3,67388% 3,66472% 3,65557% 3,64641% 3,63726

IEPER
KOEKELARE
KOKSIJDE

150.000
17.586
350.000

11,34795 11,60064 11,85333 12,10602 12,35871 12,6114
%
%
%
%
%

2,31276% 2,42127% 2,52979% 2,63831% 2,74683% 2,85534

15,54681 15,74774 15,94867 16,14959 16,35052 16,5514
%
%
%
%
%

KORTEMARK

25.138

4,58671% 4,59543% 4,60414% 4,61286% 4,62158% 4,63030

LANGEMARK

15.814

1,82133% 1,97683% 2,13233% 2,28783% 2,44332% 2,59882

LO-RENINGE

6.576

2,08690% 2,00754% 1,92817% 1,84881% 1,76944% 1,69007

MESEN

2.074

0,81798% 0,75605% 0,69411% 0,63217% 0,57023% 0,50829

350.000

9,22934% 9,17865% 9,12796% 9,07727% 9,02658% 8,97589

POPERINGE

100.000

10,01557
% 9,69792% 9,38028% 9,06263% 8,74498% 8,42734

VEURNE

350.000

8,33058% 7,87281% 7,41503% 6,95726% 6,49949% 6,04171

7.316

1,42004% 1,42208% 1,42411% 1,42614% 1,42817% 1,43021

175.000

5,22466% 5,38636% 5,54806% 5,70977% 5,87147% 6,03317

24.888

2,96848% 3,17829% 3,38809% 3,59790% 3,80770% 4,01750

NIEUWPOORT

VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE
TOTAAL

2.184.566

100%

100%

100 %

100%

100 %

Artikel 6:
Volgende modaliteiten maken integraal deel uit van het akkoord over de financiële
verdeelsleutel:
1. De brandweer Westhoek werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.
2. Alle posten – toestand 01.01.2015 – blijven behouden tot eind 2019, voor zover ze
voldoen aan de vereisten van de SAH (snelste adequate hulp), volgens de
organisatie ervan op 31.12.2014. Slechts na overleg met en goedkeuring van de
betrokken gemeente kan het netwerk van posten voor 31.12.2019 worden
gereorganiseerd. Elke wijziging moet de dienstverlening aan de bevolking
garanderen in het kader van een efficiënte SAH in een netwerk van posten.
3. De diensten dringende medische hulpverlening verzekerd door gemeentelijke
brandweerposten gaan over naar de brandweer Westhoek. Deze worden op
kostenefficiënte wijze georganiseerd. Noodzakelijke wijzigingen aan de organisatie
van de ambulanceposten zullen, op vraag van de lokale overheid, beoordeeld worden
door de zoneraad, samen met de impact ervan op het ambulanceforfait van de post.
4. De budgettaire context van de gemeentebesturen is beperkt en dus ook van de
brandweer Westhoek. De federale toelagen worden eerst aangewend voor de

100%

financiering van de exploitatie van de zone. De financiering van de investeringen
gebeurt telkens via een investeringstoelage van de gemeenten, verdeeld volgens de
procentuele bijdrage in de brandweerwerking van het bewuste boekjaar.
5. De brandweer Westhoek streeft naar het meest efficiënt personeels-bestand.
6. De brandweer Westhoek streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een
vorm van samenwerkingsverband met andere brandweerzones om het kostenplaatje
van de brandweer Westhoek te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken. Aan de
Gouverneur wordt gevraagd dergelijke samenwerking te stimuleren en te
coördineren.
7. De brandweer Westhoek engageert zich tot stringent budgetteren. Gelet op de
enorme financiële impact van de budgetten van de brandweer Westhoek op de
gemeenten schaart iedere gemeente zich achter het algemeen principe van stringent
budgetteren in de brandweer. Dit betekent dat elke kredietaanvraag jaarlijks dient
grondig gemotiveerd te worden aan de zoneraad om o.a. een aanwasbudgettering te
vermijden.
8. Het inschakelen van brandweerpersoneel en/of -materiaal door lokale besturen bij
activiteiten zonder een brandweergerelateerd risico wordt vanaf 2018 doorgerekend
aan die lokale besturen, dit overeenkomstig het retributiereglement. De beoordeling
of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden behoort toe aan het
zonecollege.
Artikel 7 :
De brandweer Westhoek werd op 1 januari 2015 automatisch eigenaar van alle roerende
goederen; inclusief de voertuigen van de brandweer. Om het budget van de brandweer
Westhoek niet nodeloos te bezwaren, werd naar analogie van de politiehervorming het
materiaal en de voertuigen ‘om niet’ overgedragen door iedere gemeente.
Het rollend materieel ging over volgens volgende principes:
- tussen de burgemeester en de brandweer Westhoek kan altijd een overeenkomst gesloten
worden die afwijkt van de principes van behoud in de post van herkomst van onderstaande
goederen. (bv. in kader van doorschuif van nieuwe voertuigen)
- de termijnen van behoud worden gerekend vanaf het eerste jaar van ingebruikname zoals
blijkt uit de boekhouding/inventaris van elk bestuur en vermeld in de overdrachtinventaris
naar de brandweer Westhoek.
Termijnen van behoud in post van het lokaal bestuur (als compensatie omdat de leningen
niet overgedragen worden):
- 15 jaar als ze voor 100% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
- 10 jaar als ze voor 50% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
- 5 jaar als ze voor 25% met eigen middelen of leningen door het lokaal bestuur zijn
gefinancierd
Na deze termijnen kunnen deze goederen verplaatst worden na beslissing door de organen
van de brandweer Westhoek in het kader van een herverdelingsplan van middelen.
Artikel 9:
Wat de onroerende goederen betreft, wordt beslist dat de kazernes eigendom blijven van de
gemeenten t.e.m. 2019 en dat deze gedurende die periode gratis ter beschikking worden
gesteld van de brandweer. Als eigenaar van de kazerne blijft de gemeente instaan voor de
verzekering, het onderhoud en herstel n.a.v. slijtage van de gebouwen. Enkel

het energieverbruik, water, internet, telefonie en schoonmaak zijn ten laste van de
brandweer.
Artikel 10:
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan mevrouw Fien Van den
Bogaert, secretaris van de hulpverleningszone Westhoek en de heer Provinciegouverneur.
6. Aanvullend reglement inzake de politie over het wegverkeer op de gemeentewegen
- invoeren zone 50 Lostraat
Voorwerp en motivering
In de Lostraat, in het gedeelte tussen de Bellestraat en Weegschede, is een speelpleintje
gevestigd en staan er enkele woningen.
Gezien het landelijk karakter is de snelheid er toegelaten tot 70 km/uur.
Om de veiligheid van de kinderen op het traject naar en van het speelplein te verhogen wordt
een snelheidsbeperking ingevoerd.
Regelgeving
De wet op de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 08 augustus 1980
tot hervorming van de instellingen gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op
de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december 1982
en op artikel 29 gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, in bijzonderheid op titel III gewijzigd bij de KB van 23 juni 1978, 25
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989,
20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991 en 18 september 1991.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 01 februari 1991, 11 maart
1991, 27 juni 1991 en 19 december 1991.
De nieuwe Gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, in het bijzonder artikel 135
par 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989.
De wet van 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen.
Artikels 42§3, 186, 187 en 252§1 van het Gemeentedecreet.
Het algemeen politiereglement, goedgekeurd op 24 maart 2016, aangepast in de
gemeenteraad van 29 september 2016, 31 mei 2017, 23 november 2017, 26 april 2018, 31
mei 2018, 26 juni 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Bij Artikel 11.2 (Gyverinkhove) wordt toegevoegd
Op onderstaande weg of gedeelte van de weg is de snelheid beperkt tot 50 km/uur.
- Lostraat : tussen de Bellestraat en het begin van de bebouwde kom (Weegschede)
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden met de verkeersborden C43.

OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
7. Aanleg inzamelleiding Izenberge - verrekening 2 - goedkeuring
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 oktober 2015 het ontwerpdossier goed,
opgemaakt door Grontmij te Brugge (nu Sweco), voor de aanleg van een inzamelleiding te
Izenberge.
De kosten voor de totaliteit van deze werken werden geraamd op € 1.601.472,30, waarvan
ten laste van IWVA € 519.397,30 (100% subsidieerbaar) en € 274.119,00 (niet
subsidieerbaar) en ten laste van Aquafin € 807.956,00 (alle sommen vrij van btw).
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 februari 2016
machtiging aan de IWVA te Koksijde om de werken voor de inzamelleiding te Izenberge te
gunnen aan Desot Nv, Langemarkseweg 12 te 8904 Boezinge voor het goedgekeurde
toewijzingsbedrag voor een totaal van € 1.515.596,50 incl. btw.
De gemeenteraad keurde in zitting van 30 oktober 2017 verrekening 1 goed voor de totale
meerprijs van € 130.372,79 incl. btw, ten laste van gemeente Alveringem.
Sweco bezorgt op 13 augustus 2018 het voorstel voor verrekening 2 voor meerwerken ten
laste van gemeente Alveringem voor een bedrag van € 36.987,51 incl. btw voor:


Affrezen + herasfalteren aan de Izenbergestraat (net voor bebouwde kom)



Werken ter hoogte van Dezeure: plaatsen van greppel om waterstagnatie te
voorkomen



Uitvoeren van werken thv Clachoore (Lostraat nr. 12) op vraag van de gemeente



Plaatsen van nieuwe verkeersborden



Meerprijs voor snelhardende beton

Het krediet zal verhoogd worden bij de eerstvolgende budgetwijziging.
Regelgeving
De wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42, 43, 248 tot 261 van het Gemeentedecreet.
Het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2005 om tot te treden tot de 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.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde verrekening 2 van Sweco Belgium dd. 13
augustus 2018 voor het uitvoeren van meerwerken tijdens het project aanleg inzamelleiding
Izenberge voor de totale meerprijs van € 36.987,51 incl. btw, ten laste van gemeente
Alveringem.
8. Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking bouwen van een directielokaal gemeenteschool - lot ruwbouw - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Voorwerp en motivering
In het kader van de opdracht “Bouwen van een directielokaal gemeenteschool - lot ruwbouw”
werd een bestek opgesteld door Architectenbureau Stefaan Depla, gevestigd Zeelaan 168 te
8670 Koksijde.
Voor het project werd op 26 maart 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 137.576,66 excl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2018.
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 41, §1, 2° (de
geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).
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.
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 en de raming voor de opdracht “Bouwen van een directielokaal gemeenteschool lot ruwbouw”, opgesteld door de ontwerper 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 € 137.576,66 excl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de
raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene
budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken
krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen bij de eerstvolgende
budgetwijziging overeenkomstig art. 160.§ 1bis van het gemeentedecreet.
9. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - bouwen van een
directielokaal gemeenteschool - lot technieken - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Voorwerp en motivering
In het kader van de opdracht “Bouwen van een directielokaal gemeenteschool - lot
technieken” werd een bestek opgesteld door Studiebureau Viaene, gevestigd SintIdesbaldusstraat 9, 8630 Veurne.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 31.603,50 excl. btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2018.
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 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
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, meer bepaald artikel 90, 1°.
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 en de raming voor de opdracht “Bouwen van een directielokaal gemeenteschool lot technieken”, opgesteld door de ontwerper 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 € 31.603,50 excl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
Indien deze opdracht van aanneming van werken, leveringen of diensten waarvoor de
raming past binnen het voorziene budget, bij raadpleging van de mededinging het voorziene
budget blijkt te overschrijden, wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd
de opdracht toe te wijzen mits het beslist de noodzakelijke verhoging van het betrokken
krediet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen bij de eerstvolgende
budgetwijziging overeenkomstig art. 160.§ 1bis van het Gemeentedecreet.
10. Aankoop grasdallen voor aanleg parkeerplaatsen te Beveren - Goedkeuring
gunning en lastvoorwaarden - TV/2018/08
Voorwerp en motivering
De gemeenteraad besliste in zitting van 30 oktober 2017 om een architect aan te stellen voor
het bouwen van 15 prefab garages in de Bergenstraat.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 9 juli 2018 om
bijkomende parkeerplaatsen te voorzien in plaats van een beperkt aantal garages, omwille
van de parkeerdruk in de Bergenstraat.
Voor de aanleg van deze parkeerplaatsen te Beveren moeten grasdallen aangekocht
worden.
Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Verpoort BVBA, Waaienburgseweg 80 te 8972 Proven bezorgde een offerte van € 4.800,00
excl. btw of € 5.808,00 incl. 21% btw.
De nodige kredieten zijn voorzien op het budget onder jaarbudgetrekening 2018/GBBCBS/0050-00/26100007/GEM/CBS/IE4-BV0050 en worden bij de volgende budgetwijziging
overgezet naar jaarbudgetrekening 2018/GBB-CBS/0220-00/22400007/GEM/COLLEGE/IE6.
Er is geen visum van de financieel beheerder vereist.
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 92 (de geraamde
waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet).
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.
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.
Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye-Butaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda Heughebaert-Gheeraert,
Tom Sap, Martine Desmedt-Huyghe, Herman Rombaut), 5 onthoudingen (Marc Wackenier,
Philip Ameloot, Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick Jacques)
Besluit
Bovengenoemde opdracht komt tot stand
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

bij

wijze

van

de

aanvaarde

factuur

Deze opdracht wordt gegund aan Verpoort BVBA, Waaienburgseweg 80 te 8972 Proven,
tegen het bedrag van € 4.800,00 excl. btw of € 5.808,00 incl. 21% btw.

Tine Vandenbroucke
algemeen directeur wn.

Gerard Liefooghe
burgemeester-voorzitter

