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Afwezig:

OPENBAAR
ORGANISATIE
1. Goedkeuring motie Stad Ieper inzake nucleair wapenbeleid federale overheid
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Jean-Pierre Mouton, gemeenteraadslid

Voorwerp en motivering
Het schrijven van 6 juli 2017 van de Stad Ieper met verzoek om hun motie van 3 juli 2017
over het verbodsverdrag op kernwapens te steunen.
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen.
Zolang er nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een
nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen
militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen. De enige manier om dit
gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens.
De streek rond Ieper, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, is één
grote getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt.
De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden ongetwijfeld nog vele malen erger zijn.
Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42, §1.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad keurt de motie van de Stad Ieper goed en vraagt aan de Belgische
Regering om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken
aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens.
Afschrift van dit besluit over te maken aan de bevoegde ministers, het Belgisch parlement en
de Stad Ieper.

FINANCIËN
2. Lening gemeente aan IWVA - subsidieverhaal
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Jean-Pierre Mouton, gemeenteraadslid

Voorwerp en motivering
Om de IWVA toe te laten om met de ontvangsten van de gemeentelijke saneringsbijdragen
en vergoedingen de toekomstige tussenkomsten van de gemeente terug te betalen, wordt
voorgesteld om deze tussenkomsten als renteloze leningen te beschouwen, en deze te laten
deel uitmaken van het vreemd vermogen van de IWVA. Deze tussenkomsten werden
voorheen, gelet op de bewoordingen van de notulering van de gemeenteraadsbeslissingen
terzake, beschouwd als subsidies, dewelke voor het nog niet afgeschreven gedeelte deel
uitmaken van het eigen vermogen van de IWVA.
In casu liggen 2 tussenkomsten voor:
1/ € 29.064,53 (Afkoppelingsproject Beveren en drukrio (W208156)), en,
2/ € 6.982,87 (Rusthuissite/Klarewal (W210103))”
Inzake de leningen is er geen vooraf bepaalde aflossingsverplichting maar de IWVA en de
gemeente Alveringem behouden zich het recht voor om op een toekomstig moment, in
wederzijds overleg, toch tot aflossing van de leningen te beslissen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad gaat akkoord met de renteloze leningen. Tussen de IWVA en het
gemeentebestuur wordt een overeenkomst opgemaakt op basis van deze beslissing die de
leningen bindend en officieel maakt.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
3. Uitwerking wijkwerken in de regio (ex PWA)
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Jean-Pierre Mouton, gemeenteraadslid

Voorwerp en motivering
Binnen het ontwerpdecreet worden de lokale besturen verantwoordelijk gesteld voor het
uitoefenen van de regierol voor de organisatie van wijk-werken.
Het
ontwerpdecreet
vermeldt
dat
een
organisator
van
wijk-werken
een
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is zoals vermeld in het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking én daarmee ook voldoet aan de
voorwaarde van een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners om wijk-werken te
organiseren. Het is mogelijk om subregionale antennes te ontwikkelen binnen een
samenwerkingsverband.
In de algemene vergadering van Westhoekoverleg van 16 juni 2017 is het voorstel
geformuleerd om op het niveau van de interlokale vereniging ‘Westhoekpersoneel’ de
organisatie van wijk-werken te structureren, met de mogelijkheid om dit over te dragen naar
de in oprichting verkerende dienstverlenende vereniging Westhoek.
VDAB en VVSG verwachten van de Vlaamse gemeenten een principieel akkoord tegen
september 2017 welke gemeenten samen het wijk-werken zullen organiseren en welke de
structuur zal zijn waarbinnen de organisatie van wijk-werken verloopt.

Vlaams Minister Homans keurde op 18 mei 2017 het subsidiedossier Regierol Sociale
Economie Westhoek goed, waarin ondersteuning vanuit het Welzijnsplatform van
Westhoekoverleg ten aanzien van de participerende gemeenten kan geboden worden bij de
transitie van PWA naar wijk-werken.
Regelgeving
Het ontwerpdecreet betreffende wijk-werken door de Vlaamse Ministerraad van 13.06.2017,
dat een hervorming impliceert van het huidige PWA-stelsel naar wijk-werken als voortraject
voor Tijdelijke Werkervaring (TWE) en dit vanaf 01.01.2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Alveringem is principieel akkoord met het voorstel van de AV van Westhoekoverleg op 16
juni 2017 om samen te werken op niveau van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel
conform de samenwerking voor het dossier Regierol Sociale Economie Westhoek.
Alveringem is principieel akkoord met het voorstel van de AV van Westhoekoverleg op 16
juni 2017 om in eerste fase wijk-werken te organiseren binnen de structuur van de interlokale
vereniging Westhoekpersoneel. In een tweede fase, indien de Dienstverlenende Vereniging
Westhoek opgericht is, wijk-werken te organiseren binnen deze structuur.
Een uittreksel van dit besluit bezorgen aan het secretariaat van Westhoekoverleg.
ONDERWIJS
4. Vorming van een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 20172018.
Niet aanwezig tijdens de behandeling van dit punt: Jean-Pierre Mouton, gemeenteraadslid

Voorwerp en motivering
Een schoolbestuur van een school voor buitengewoon basisonderwijs en/of buitengewoon
secundair onderwijs moet toetreden bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten
van het “M-decreet” verder te begeleiden.
In dit regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs hun expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun
leraars te ondersteunen.
Met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair
onderwijs, ontvangt het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering onder de vorm
van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de
aangesloten scholen gewoon onderwijs.
Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moesten uiterlijk op 30 juni 2017 aan het
Agentschap voor Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten
voor het schooljaar 2017-2018.
Deze beslissing moest verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever
worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars.
Het schoolbestuur van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs
moet het ondersteuningsnetwerk vormen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist om die redenen op 26 juni 2017 bij
hoogdringendheid om het ondersteuningsnetwerk ondersteuningsnetwerk west regio westvlaanderen te vormen.

Regelgeving
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43.
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie
betreffende het secundair onderwijs, artikel 314/6.
Het advies van de schoolraad van 23 juni 2017.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 26 juni 2017 om het ondersteuningsnetwerk te vormen.
Het schoolbestuur vormt met haar scholen buitengewoon basisonderwijs en/of buitengewoon
secundair onderwijs een ondersteuningsnetwerk ondersteuningsnetwerk west regio westvlaanderen.
OMGEVING
GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
5. Verkoop van een stuk gemeentelijk patrimonium - Lovoetweg
Voorwerp en motivering
Een toekomstige inwoner wil een stuk gemeentelijk patrimonium aankopen. De verkoop kan
gebeuren zonder het gemeentelijk patrimonium schade te berokkenen.
Het gaat over volgend perceel:
Alveringem 1e afd., sectie C, delen van de nummers 1309/K en 1306/D. Oppervlakte: 160
m², nabij de Lovoetweg.
De geïnteresseerde koper is de aanpalende eigenaar.
Er is een schattingsverslag voor dit perceel opgemaakt door landmeter Eddy Ameloot. Het
perceel is geschat op € 4.000.
Een onderhandse verkoop is verantwoord aangezien dit perceel slechts een voordeel kan
opleveren voor de aanpalende eigenaar.
Regelgeving
Omzendbrief BB 2010/02. Vervreemding van onroerende goederen door de provincies,
gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten. - Procedure.
Artikel 43 §2 12° van het gemeentedecreet.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Het perceel wordt verkocht tegen het bedrag van het schattingsverslag aan de aanpalende
eigenaar. De opmaak en het verlijden van de akte zal gebeuren door de notaris van de
koper.
Het college van burgemeester en schepenen handelt deze beslissing verder af.

6. Aanstellen van een architect voor het uitbreiden van de gemeenteschool te
Alveringem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2017/TD/01
Voorwerp en motivering
De gemeenteschool van Alveringem wenst uit te breiden. Er is nood aan een bijkomend
klaslokaal op de zolder en aan een bureel voor de directeur op de speelplaats. Voor beide
werken is een stedenbouwkundige vergunning vereist met medewerking van een architect.
De uitbreiding gaat gepaard met de uitvoering / realisatie van verschillende technieken zoals
uitbreiding verwarmingsinstallatie, uitbreiden klaslokalen met koeling op zolderverdiep,
aanleg elektriciteit, waterleiding, internet, ... .
De architect wordt aangesteld voor:
- de opmaak van een (digitaal) aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning
- de opmaak van een bestek voor de uitvoering van de werken
- de opmaak van een raming van de totale kostprijs van de werken
- het opvolgen van de uitvoering van de werken
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een architect voor het uitbreiden van de
gemeenteschool te Alveringem” werd een bestek met nr. 2017/TD/01 opgesteld door de
dienst omgeving.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maximaal € 15.000,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
Er zal hiervoor krediet voorzien worden bij de volgende budgetwijziging.
Regelgeving
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2017/TD/01 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een architect
voor het uitbreiden van de gemeenteschool te Alveringem”, opgesteld door de dienst
omgeving 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 € 15.000,00 incl. 21% 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.
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