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OPENBAAR
ORGANISATIE
OCMW
1. Kennisname budgetwijziging 2018-2 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, en de budgetwijziging 2018-1.
De voorgelegde budgetwijziging 2018-2 werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn van Alveringem op 23 oktober 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.
De voorgelegde budgetwijziging past in het meerjarenplan. De gemeentelijke bijdrage aan
het OCMW wijzigt niet.
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.

Besluit
De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2018-2, 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. Vastleggen retributiereglement op ambulante handel op openbaar domein
Voorwerp en motivering
De retributiebedragen voor het ambulante handel werden eerder vastgelegd door de
gemeenteraad. De bedragen moeten vastgelegd worden in een apart reglement.
Regelgeving
Gemeentedecreet.
Wet van 4 juli 2005 betreffende de ambulante handel en kermissen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het retributiereglement als volgt vast te stellen:
Met ingang van 1 november 2018 een retributie heffen op ambulante handel op het
openbaar domein van Alveringem.
artikel 1 Retributie
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
Voor de maandelijkse markt in het centrum van Alveringem,
Met abonnement:
- Voeding: € 1,5 per strekkende meter per marktdag, met een min. Van € 90 per jaar
- Niet-voeding: € 1 per strekkende meter per marktdag, met een min. van € 90 per jaar
Per marktdag (losse/risico's):
- Voeding: € 2,20 per strekkende meter per marktdag, met een min. van € 10
- Niet-voeding: € 1,40 per strekkende meter per marktdag, met een min. van € 10
Voor ambulante activiteiten buiten de maandelijkse markt:
- Forfaitair per dag € 10.
Artikel 2 Inning
De standhouders met abonnement betalen via overschrijving op de bankrekening die de
financieel directeur aanduidt. Er is geen overdracht of terugbetaling mogelijk.
De losse standhouders (risico's) betalen contant aan de marktleider op de marktdag.
Artikel 3 Vrijstellingen
Verenigingen zonder commerciële doeleinden van Alveringem zijn geen retributie
verschuldigd.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
3. Buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 18.30 u
- Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven van 18 oktober 2018 van de WVI inzake uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van donderdag 20 december 2018 om 18.30 u. in De
Verrekijker, Verrekijker 1, 8750 Wingene en inzake het verzoek tot het innemen van een
standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende punten over:
1. Goedkeuring verslagen algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 24
mei 2018
2. Begroting 2019
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë
4. Mededelingen
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 18.30 u., te weten volgende
punten:
1. Goedkeuring verslagen algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 24
mei 2018
2. Begroting 2019
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë
4. Mededelingen
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig
de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de WVI
van 20 december 2018 om 18.30 u., waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed
te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de WVI.
4. Buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 19.00 u.
- Vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger
Voorwerp en motivering
Het aangetekend schrijven van 13 september 2018 van de WVI inzake uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van donderdag 20 december 2018 om 19.00 u. in De

Verrekijker, Verrekijker 1, 8750 Wingene en inzake het verzoek tot het innemen van een
standpunt over de diverse op de dagorde van deze vergadering voorkomende punten over:
1. Statutenwijziging
2. Mededelingen
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 om 19.00 u., te weten volgende
punten:
1. Statutenwijziging
2. Mededelingen
De in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers worden opgedragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig
de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van de WVI
van 20 december 2018 om 19.00 u., waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed
te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de WVI.
5. Buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018 Aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Voorwerp en motivering
De gemeente is voor diverse doeleinden aangesloten bij de West-Vlaamse intercommunale
voor Economische Expansie, Huisvestingbeleid en Technische Bijstand (WVI) cvba.
Het aangetekend schrijven van respectievelijk 13 september 2018 en 18 oktober 2018 van
de WVI te Brugge inzake uitnodiging tot haar buitengewone algemene vergadering van
donderdag 20 december 2018 om 19 u. en 18.30 u. in De Verrekijker, Verrekijker 1 8750
Wingene.
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: Martine Huyghe
- namens de fractie CD&V: Nihil
- namens de fractie PRO: Marnik Vandenbroucke

- namens de fractie N-VA: Nihil
❒ als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- namens de fractie Gemeentebelangen: Nihil
- namens de fractie CD&V: Dirk Vermeulen
- namens de fractie PRO: Jean-Pierre Mouton
- namens de fractie N-VA: Nihil
GAAT OVER tot de opeenvolgende geheime stemmingen voor het aanstellen van een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger 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 Tom Sap, jongste raadslid.
Er zijn telkens 15 stemgerechtigden.
1) voor de verkiezing van vertegenwoordiger bekomt Martine Huyghe 10 stemmen en Marnik
Vandenbroucke 5 stemmen, er zijn 0 blanco, 0 ongeldige en 0 neen stemmen.
2) voor de verkiezing van plaatsvervangend vertegenwoordiger bekomt Dirk Vermeulen 9
stemmen en Jean-Pierre Mouton 5 stemmen, er zijn 1 blanco, 0 ongeldige en 0 neen
stemmen.
Regelgeving
Het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, over de
intergemeentelijke samenwerking, meer in het bijzonder op art. 44 1e en 3e alinea, waarin
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 bepaalt dat enkel de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De omzendbrief van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de intercommunales van
11 januari 2002 over deze materie.
Het gemeentedecreet.
Besluit
Martine Huyghe, geboren te Diksmuide op 11 juli 1954, wonende te 8691 Alveringem
Lindestraat 22, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de
buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018.
Dirk Vermeulen, geboren te Veurne op 2 juli 1970, wonende te 8690 Alveringem
Hoogstadestraat 69, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de WVI op 20 december 2018.
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de WVI.
6. Algemene vergadering van DVV Westhoek op 18 december 2018 - Vaststelling
mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger.
Voorwerp en motivering
Het mail bericht van 19 oktober 2018 van de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek
inzake uitnodiging tot de algemene vergadering van dinsdag 18 december 2018 om 18.00 u.
in zaal 1 van het Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide en inzake het
verzoek tot het innemen van een standpunt over de diverse op de dagorde van deze
vergadering voorkomende punten over:

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 10 april 2018 - Verslag
2. Toelichting bij opstart werking DVV Westhoek
3. Goedkeuring budget 2018 - a. Ontwerpbesluit - b. Budget 2018
4. Goedkeuring budget 2019 - a. Ontwerpbesluit - b. Budget 2019
5. Goedkeuring wijzigingen statuten DVV Westhoek a. Ontwerpbesluit - b. Aangepaste
statuten
6. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2019 - Ontwerpbesluit
7. Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren Ontwerpbesluit
8. Varia
De burgemeester-voorzitter geeft toelichting bij de punten van de dagorde van deze
bijzondere algemene vergadering.
In ons besluit van 22 maart 2018 werd de heer Jacques Blanckaert aangeduid als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Regelgeving
Het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Akkoord te gaan met de diverse agendapunten op de dagorde van de algemene vergadering
van de DVV Westhoek op 18 december 2018 om 18.00 u., te weten volgende punten:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 10 april 2018 - Verslag
2. Toelichting bij opstart werking DVV Westhoek
3. Goedkeuring budget 2018 - a. Ontwerpbesluit - b. Budget 2018
4. Goedkeuring budget 2019 - a. Ontwerpbesluit - b. Budget 2019
5. Goedkeuring wijzigingen statuten DVV Westhoek a. Ontwerpbesluit - b. Aangepaste
statuten
6. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2019 - Ontwerpbesluit
7. Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren Ontwerpbesluit
8. Varia
De aangeduide vertegenwoordigers, met name Jacques Blanckaert namens de fractie
CD&V als vertegenwoordiger en Johan Albrecht namens de fractie Gemeentebelangen als
plaatsvervanger, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in dit raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
algemene vergadering van de DVV Westhoek van 18 december 2018 om 18.00 u., waarvoor
een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de dienstverlenende vereniging westhoek.

HULPDIENSTEN EN VEILIGHEID
7. Advies plaatsing vaste bewakingscamera niet-besloten plaats
Voorwerp en motivering
Marc en An Dedeckere-Devos, uitbaters van het Gasthof ’t Voshol te Leisele, Leiseledorp
20-21 vragen om toestemming tot het plaatsen van overzichtcamera’s op een niet-besloten
plaats, dit ter bescherming van hun handelszaak.
Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers
en getuigen.
Cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de gerichte en efficiënte politie-inzet.
De invoering van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op een niet-besloten plaats voor
advies voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad voor die wegen waarvoor de
gemeente bevoegd is.
De gemeenteraad daarbij de korpschef van lokale politie moet raadplegen teneinde een
veiligheidsadvies te verkrijgen. Het advies is verkregen en is positief.
Er moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de
privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare
weg.
De nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de burger geïnformeerd
is over het cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt.
Voorafgaand aan het gebruik van de bewakingscamera’s ook gecommuniceerd wordt via
media, de de plaatser van de camera's.
Marc Dedeckere aangeduid zal worden als verwerkingsverantwoordelijke, dit in
samenspraak met de korpschef van de lokale politie.
De aanwezigheid van bewakingscamera’s op het grondgebied zal toelaten om de volgende
lokale doeleinden te bereiken: observatie, om vandalisme en diefstal van de zaak te
voorkomen, geen toezicht van terras en/of personeel.
Regelgeving
Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele
vrijheden.
Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot “AVG”.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (Decreet Lokaal Bestuur met ingang van 1 januari
2019).
De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (opgeheven door de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en elke andere
reglementering die verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden
geacht te verwijzen naar de nieuwe wet).
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2 (vaste
bewakingscamera) art. 5, §2/1 (tijdelijke vaste bewakingscamera).

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten (aanmelding bestaande en nieuwe bewakingscamera’s via
www.aangiftecamera.be uiterlijk op 25 mei 2020).
Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 februari
2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt (aanpassing bestaande en nieuwe pictogrammen bewakingscamera’s uiterlijk op
11 december 2018).
Het voorbereidend dossier van de verwerkingsverantwoordelijke, opgesteld conform de
bepalingen van de Ministeriële Omzendbrief betreffende de Wet van 21 maart 2007 tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, art. 2.1 (deze Omzendbrief
wordt niet opgeheven na de wetswijzigingen van 2018); bij dit voorbereidend dossier wordt
tevens een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling gevoegd (in uitvoering van art. 35.3.c
AVG).
Het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone dd. 21.08.2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste
bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen.
De plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera’s op deze niet-besloten
plaatsen:
- 1 camera thv scheidingsmuur Leiseledorp nummer 21 met 22 in noordoostelijke richting,
observatie voorgevel.
- 1 camera thv hoek Leiseledorp nummer 20 in zuidwestelijke richting, observatie voorgevel.
- 1 camera thv scheidingsmuur Beverenstraat 2 met 4 in westelijke richting, observatie
voorgevel.
Dit advies ter kennis brengen aan de verwerkingsverantwoordelijke (Marc Dedeckere), die
instaat voor de aanmelding van de bewakingscamera’s bij de politiediensten, de plaatsing
van de bij wet vereiste pictogrammen en het bij wet voorziene register van de
beeldverwerkingsactiviteiten.
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet
(Decreet Lokaal Bestuur met ingang van 1 januari 2019).
8. Kennisname gemeentelijke dotatie voor Brandweer Westhoek.
Voorwerp en motivering
Bij besluit van de gemeenteraad van 27 september 2018 werd de financiële verdeelsleutel
2019 van de hulpverleningszone Westhoek goedgekeurd.
De begroting 2019 van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek werd door de zoneraad
goedgekeurd op 7 november 2018.
De hoogte van de gemeentelijke dotaties, die voortvloeit uit de goedkeuring van de zonale
begroting, dient ter kennisgeving geagendeerd te worden op de gemeenteraad.
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 raad neemt kennis van de gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszone Brandweer
Westhoek, bedragende € 139.254,00.
Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de secretaris van de
hulpverleningszoen Westhoek.
OMGEVING
RUIMTELIJKE ORDENING
9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Woonmaatschappij Ijzer en Zee voor
het realiseren van het sociaal woonproject GRUP wonen
Voorwerp en motivering
Na goedkeuring van het RUP wonen wenst het gemeentebestuur starten met de realisatie
van het project.
In functie hiervan wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de
Woonmaatschappij Ijzer en Zee.
Het gemeentebestuur zal instaan voor de verwerving van de kadastrale percelen Alveringem
1ste afdeling, sectie C nummers 1857A, 1860A en 1861A en zorgt voor de financiering van
de aanleg van de wegenis en bijhorende nutsvoorzieningen.
De Woonmaatschappij Ijzer en Zee zal instaan voor de oprichting van de woningen.
Regelgeving
Gemeentedecreet.
Codex VCRO.
Vlaams sociaal huurbesluit.
Met 10 stemmen voor (Gerard Liefooghe, Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan
Albrecht, Gerda Butaye, Danielle Godderis-T'Jonck, Gerda Heughebaert-Gheeraert, Tom

Sap, Martine Huyghe, Herman Rombaut), 5 onthoudingen (Marc Wackenier, Philip Ameloot,
Marnik Vandenbroucke, Jean-Pierre Mouton, Patrick Jacques)
Besluit
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Woonmaatschappij Ijzer en Zee voor
het realiseren van het sociaal woonproject GRUP wonen goed.
NUTSVOORZIENINGEN
10. Aanleg inzamelleiding Izenberge - verrekening 3 - 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.
De gemeenteraad keurde in zitting van 27 september 2018 verrekening 2 goed voor een
bedrag van € 36.987,51 incl. btw, ten laste van gemeente Alveringem.
Sweco bezorgt op 24 oktober 2018 het voorstel voor verrekening 3 voor meerwerken ten
laste van gemeente Alveringem voor een bedrag van € 9.830,86 incl. btw.
Er is voldoende krediet op jaarbudgetrekening 2018/M14-A28105/020000/22400007/GEM/CBS/IE8-AP128.
Visum is vereist en werd aangevraagd op 12 november 2018. De financieel beheerder
verleende visum op 12 november 2018.
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 3 van Sweco Belgium van 24
oktober 2018 voor het uitvoeren van meerwerken tijdens het project aanleg inzamelleiding
Izenberge voor de totale meerprijs van € 9.830 incl. btw, ten laste van gemeente Alveringem.
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