Gemeenteraad: zitting van 23 november 2017

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3, M4, M5,
M6;
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Geert Janssens: Raadsleden;
Peter Cras: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, opent de vergadering om 20.00 uur.

Openbare zitting

1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 26/10/17;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Hans Verboven
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 26/10/17 worden goedgekeurd.
0)
2

Goedkeuring van de ontwerpakte betreffende de erfpacht van een sportterrein met
sportgebouw en drankhuis gelegen aan de Herseltsebaan 1+ en 5, 3271 Averbode.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13.09.2010 waarbij
notarissen Timmermans, Meuris en Claes worden aangesteld voor het opstellen van een
erfpachtovereenkomst voor de scoutsterreinen te Averbode;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.07.2017 betreffende
de principebeslissing multifunctioneel Scoutsheem te Averbode;
Overwegende dat vzw “Weefbosch” met zetel te Herseltsebaan 20, 3271 Scherpenheuvel-Zichem het
sportterrein met sportgebouw en drankhuis, gelegen aan de Herseltsebaan 1+ en 5, 3271
Scherpenheuvel-Zichem, in erfpacht wenst te nemen om er een gebouw op te trekken ter vervanging
van de huidige scoutsgebouwen te Averbode;
Overwegende dat deze vzw ermee akkoord gaat om een multifunctionele bestemming te geven aan
deze gebouwen zodat bewoners en verenigingen daar terecht kunnen;

Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de N-VA-fractie volgende opmerking wenst te laten notuleren:
‘Onze fractie stelt zich ernstige vragen bij de procedure van borgstelling door de Stad aan de vzw
Parochiale Werken omwille van de risico's die dit met zich meebrengt.’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Een recht van erfpacht met betrekking tot het sportterrein met sportgebouw en drankhuis,
gelegen aan de Herseltsebaan 1+ en 5, 3271 Scherpenheuvel-Zichem wordt toegestaan aan
vzw “Weefbosch, met zetel te Herseltsebaan 20, 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 2.
De ontwerpakte met betrekking tot de in artikel 1 vermelde erfpacht, opgemaakt door
notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270 ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 0.
3

Toekenning van een subsidie aan VZW Weefbosch.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de erfpachtovereenkomst van de zaal Familia tussen de stad en de kerkfabriek te Averbode
die eindigt in 2018, waarna het gebouw zal worden afgebroken;
Overwegende dat de bewoners en verenigingen van Averbode hierna niet terecht kunnen in
gelijkaardige infrastructuur;
Overwegende dat de vzw “Weefbosch” een gebouw zal optrekken ter vervanging van de huidige
scoutsgebouwen;
Overwegende dat deze vzw ermee akkoord gaat om aan dit gebouw een multifunctionele bestemming
te verlenen zodat bewoners en verenigingen daar terecht kunnen;
Overwegende dat dit multifunctionele gebouw ten dienste zal staan van de lokale bevolking;
Overwegende dat een subsidiëring van dit project dan ook dient ter bevordering van voor het
algemeen belang dienstige activiteiten;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 de nominatieve subsidie voorzien is van € 200.000
aan vzw “Weefbosch”;
Overwegende dat bovendien een bedrag van om en bij de € 13.000 verschuldigd is voor inname
openbaar domein;
Overwegende dat de stad dit bedrag eveneens wenst te subsidiëren;
Overwegende dat hiervoor een bijkomend krediet wordt voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de N-VA-fractie volgende opmerking wenst te laten notuleren:
‘Onze fractie stelt zich ernstige vragen bij de procedure van borgstelling door de Stad aan de vzw
Parochiale Werken omwille van de risico's die dit met zich meebrengt.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
Er wordt een subsidie van € 200.000 toegekend aan vzw “Weefbosch”, zetel gevestigd te
Boonstraat 20, 3271 Scherpenheuvel-Zichem voor de bouw van een multifunctioneel
gebouw.
Na afrekening door de stad van de belasting voor inname openbaar domein wordt een
bijkomend bedrag toegekend. Dat bedrag wordt geraamd op € 13.000 en is afhankelijk van
de effectieve belasting openbaar domein die vzw “Weefbosch” moet betalen.
Art. 2.
Vzw “Weefbosch” moet de toelagen (€ 200.000) aanwenden voor uitgaven gedaan in de
periode 01.10.2017 tot en met 31.12.2019 voor uitgaven die eigen zijn aan de bouw van het
multifunctioneel gebouw “Scoutsheem”. Deze kosten kunnen onder meer betrekking hebben
op materiaalkosten, uurloonkosten en vrijwilligersvergoedingen.
Art. 3.
Een voorschot van € 140.000 wordt uitbetaald uiterlijk 31.03.2018. Het resterende bedrag
van € 60.000 wordt slechts uitbetaald wanneer de vzw een gehandtekende en voor waar en
echt verklaarde staat van uitgaven voorlegt die is vergezeld van alle mogelijke facturen,
bewijsstukken en rekeninguittreksels waaruit de juistheid van deze uitgaven ten belope van
€ 140.000 blijkt. Uiterlijk op 30.06.2020 dient een gehandtekende en voor waar en echt
verklaarde staat van uitgaven te worden voorgelegd voor dit resterende bedrag die is
vergezeld van alle mogelijke facturen, bewijsstukken en rekeninguittreksels waaruit de
juistheid van deze uitgaven blijkt.
De subsidie voor de betaling van de belasting inname openbaar domein wordt betaald na
het beëindigen van de inname en de opmaak van de afrekening door de stad.
Art. 4.
Vzw “Weefbosch” zal jaarlijks zijn balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer
en financiële toestand overmaken en dit voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Deze
documenten worden overgemaakt ten laatste op 1 september van het jaar volgend op het
jaar waarop deze documenten betrekking hebben.
Art. 5.
De stad mag de aanwending van het gesubsidieerde bedrag ter plaatse doen controleren
door een hiertoe aangesteld personeelslid.
Art. 6.
De vzw zal het gesubsidieerde bedrag moeten terugbetalen indien de subsidie niet wordt
aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend of indien niet de nodige
verantwoordingen worden verstrekt zoals bedoeld in artikel 3.
Art. 7.
Door aanvaarding van dit subsidiebedrag verzaakt de vzw “Weefbosch” aan het recht om
een subsidie aan te vragen in het kader van het reglement met betrekking tot de subsidiering
van bouwprojecten door jeugdwerkinitiatieven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
30.12.2013, voor een periode van 10 jaar met ingang van 01.01.2019.
Art. 8.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw “Weefbosch” en de financieel
beheerder.
Art. 0.
4

Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 19.12.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 10.10.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 19.12.2017, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2017
2. Vaststelling van het budget 2018 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2018 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Overwegende dat de N-VA-fractie het stemgedrag wenst te laten notuleren:

‘De N-VA-fractie stemt tegen aangezien er geen documentatie is bezorgd om de agendapunten 3 en 4
te bespreken.’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
19.12.2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2017
2. Vaststelling van het budget 2018 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2018 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide van 19.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
5

Goedkeuring van de statutenwijziging van Cipal.

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”);
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op het decreet van 13.06.2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 09.12.2005
(B.S. 17.06.2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd);
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals
uiteengezet in de toelichtende nota;
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15.12.2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene
vergadering van Cipal zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13.12.2013, goedgekeurd bij besluit van
25.03.2014 van de Vlaamse regering;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van
Cipal in zitting van 12.09.2017 en per aangetekend schrijven van 13.09.2017 aan de gemeente
overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de buitengewone
algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden
die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke
vertegenwoordigers op de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder

Besluit:
Art. 1.
Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het
ontwerp van statutenwijziging van Cipal, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot
de hierna goedgekeurde artikelen eigen.
Art. 2.
Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed.
Art. 3.
Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed.
Art. 4.
Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed.
Art. 5.
Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.
Art. 6.
Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed.
Art. 7.
Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed.
Art. 8.
Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed.
Art. 9.
Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed.
Art. 10. Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed.
Art. 11. Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed.
Art. 12. Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed.
Art. 13. Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.
Art. 14. Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten.
Art. 15. De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
Cipal van 15.12.2017, die bij beslissing van de gemeenteraad van 26.11.2015 werd
aangeduid, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
Art. 16. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal, Bell-Telephonelaan 2D, 2440
Geel.
Art. 0.
6

Buitengewone algemene vergadering Cipal van 15.12.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke buitengewone
algemene vergadering;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 15.12.2017 om
10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, waarbij tevens de
mogelijkheid geboden wordt om de buitengewone algemene vergadering op afstand bij te wonen via
videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947;
Gelet op de mail van 17.10.2017 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
15.12.2017 die volgende agendapunten bevat:
1.
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2.
Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van
artikel 1 van de statuten.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de
eerste zin van artikel 5 van de statuten.
Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door
volgende zin:
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen:
autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun
verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en
andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere
persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.”
Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften
in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk
zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.”
Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende
beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of
provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de
mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing
kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden
aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.”
Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te
vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt
(hierna ook de “uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de
“uitgesloten” deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale
waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze
uittreding heeft plaatsgehad.”
Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de
deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De
algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard
bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of immateriële
goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging,
zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en lopende
verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden
gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of
diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op
grond van een verslag van de commissaris.
§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing
van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het
kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de
aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden.”
Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te
voegen:
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.”
Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te
schrappen:
“- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad
of van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft
voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner
vervanging”

11.

Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel
25bis van de statuten.
12.
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te
voegen:
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen
en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene
vergadering bijeen te roepen.”
13.
Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende
volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen
Artikel 48
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen
worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen
waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.
§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende
bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”;
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van
de provinciehuizen van de aangesloten provincies”;
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de
woorden “en provincies”;
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger
laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer
plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.”
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende
provincies”
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel
15, §1 het getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”.
§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te
coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen
plaatsvinden.”
14.
Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten.
15.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16.
Statutaire ontslagen en benoemingen
17.
Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.11.2017 tot goedkeuring van de agendapunten 2
tot en met 14 met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het op
13.09.2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp;
Gelet op de toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone
algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 16 en
17 te weigeren;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 15.12.2017
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:

Art. 2.

Art. 3.

1 Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
15 Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
16 Statutaire ontslagen en benoemingen
17 Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Cipal van 15.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL, Bell-Telephonelaan 2D,
2440 Geel.

Art. 0.
7

Buitengewone algemene vergadering Finilek van 15.12.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 14.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 15.12.2017, die volgende agenda heeft:
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en
Zefier CVBA.
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische
participatie in Wind4Flanders.
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering in dat
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van
de vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”.
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de
participatie in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt
door kapitaal.
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw.
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek
van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de
overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;

10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene
vergadering die tot de splitsing besluit.
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden
van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling
opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende
vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing;
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig
in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder
verslag van de raad van bestuur.
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid
machtiging aan de raad van bestuur om:
a. van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in
agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor
zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te
splitsen vereniging, de overnemende vennootschap per 31 december 2017,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de
cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;
f. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn;
h. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van
de splitsing in de meest brede zin.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,

Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op
15.12.2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van
Finilek in Iverlek en Zefier CVBA.
4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene
aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de
strategische participatie in Wind4Flanders.
5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, kapitaalvermindering
in dat verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
relevante deelnemers van de vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de
algemene aandelencategorie “F”.
6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte
van 47 aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk,
waarbij één aandeel aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft
op het resultaat van de participatie in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie
voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.
7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw.
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld
van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de
overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
731 van het Wetboek van vennootschappen;
10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum
van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel
de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de
opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende
vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;

Art. 2.

Art. 3.

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge
van de splitsing;
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of
nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of
het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing,
met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
a. van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt
11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen
in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel
mogelijk is hiervan afstand te doen;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten
aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van
de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te
splitsen vereniging, de overnemende vennootschap per 31 december 2017,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder
verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de
deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te
schrijven in het register van deelnemers;
f. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding
zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
g. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
h. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen
van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de
meest brede zin.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finilek van 15.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

Art. 0.
8

Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 15.12.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op de brief van 15.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 15.12.2017;
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 11.09. 2017 aan de stad werd overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het dossier dat de
dienstverlenende vereniging Finilek aan de stad heeft overgemaakt in het kader van haar algemene
vergadering die zij op 15.12.2017 organiseert;
Overwegende dat de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben
te kennen gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finilek
waarbij Iverlek en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen;
Overwegende dat deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te
laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief
in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finilek en de andere
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, wat Finilek betreft, en in de andere zusterdistributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft;
Overwegende dat de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de
Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de
distributienetbeheerders, waaronder Iverlek. Samen met deze activa nemen de
distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over;
Overwegende dat ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn
aangegaan vóór 01.01.2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder
(Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht
bij Iverlek, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv;
Overwegende dat Iverlek alle rechten en plichten verkrijgt die worden beschreven in de
overeenkomsten waarbij Finilek partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband
houden;
Overwegende dat binnen Iverlek afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten
gecreëerd worden teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de
deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige
kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen betrekking hebben;
Overwegende dat ingevolge de voorgestelde splitsing de stad aandelen bekomt Iverlek en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de deelnemingen
die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en
verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en is
gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de strategische participaties die voor rekening van de
deelnemers gefinancierd werden;
Overwegende dat het voorstel eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee brengt die
ervoor zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw
verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden;
Overwegende dat de voornaamste statutenwijzigingen zijn:
• de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging Finilek vόόr 01.01.2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten
met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren
van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen
(Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
• de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de
rekeningsectoren en de gouden aandelen;
• de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
• de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van
aandelen Ate per gemeente/stad;
• het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties;

•

de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeen-ten/steden
verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op
de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;
• een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
• een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in
het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit
en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij
hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met
betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie
van de aandelen Apt en Apg;
• de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
• de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de
participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
• bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en
de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 15.12.2017 bijgevolg
volgende agenda heeft:
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling
van deel Finilek in Iverlek
1.1 Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek.
1.2 Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het
Wetboek van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731
van het Wetboek van vennootschappen;
1.3 In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene
vergadering die tot de splitsing besluit.
1.4 Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5 Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden
van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante
opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling
opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door
overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen,
zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg
58, 3012 Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met
zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing;
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d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal
ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het
doel door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en
Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende
vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van
het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30
juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en
37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in
overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen
vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de
agenda.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die
door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de
deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de
gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.
Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan
participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het
bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig
in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder
verslag van de raad van bestuur.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de
punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen,
voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de
nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van
deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te
passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig
of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van
de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest
brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan
Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op
15.12.2017 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel Finilek in Iverlek
1.1 Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten
van Finilek in Iverlek.
1.2 Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn
gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek,
de overnemende op-drachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
a.
het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek
van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen
dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende
vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid;
b.
de volgende bijzondere verslagen:
(i)
het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van
vennootschappen;
(ii)
het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
1.3 In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing
betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel
en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
1.4 Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden
en tijdsbepaling.
1.5 Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door
de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens
voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder
de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
a.
Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing
door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het
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gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de
dienstverlenende vereniging Finilek:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten
gevolge van de splitsing;
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van
het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van
de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het
vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging
van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in
Publigas en Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan
de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen
Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat
van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen;
f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de
vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing
verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van
statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere
financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018
zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van
aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun
budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden
rechten.
Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan
participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing,
in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig
of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel
of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing
en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met
mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4.
afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en
voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van
deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden
ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te
stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de
principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december
2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en
het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van
de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van
bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers
van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in
te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in
boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8
van de statuten hieraan aan te passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en
bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en
de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging,
authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te
doen wat nodig of nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering
van de splitsing in de meest brede zin.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2018.
3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van
Iverlek aan Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek
van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 01.01.2018 alle
betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen
worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van
aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in
Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet
Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort,
b. de inbreng door de stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing
van Finilek;
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek van 15.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
intercommunales@eandis.be.
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Buitengewone algemene vergadering TMVW van 22.12.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS),
in het bijzonder artikel 25 e.v.;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVW;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales,
waarmee bij het decreet van 24.04.2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en
organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS;
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen
aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het
voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe
dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng
in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een
inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW
ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende
Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel
uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope
van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”).
Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan
het DIS;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene
vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30.06.2017 teneinde de raad van bestuur toe te
laten om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren
inzake de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van
de toezichthoudende overheid;
Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en
voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een
oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
i. een omstandige motiveringsnota;
ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie
van de dienstverlenende vereniging;
iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
iv. een ontwerp van statuten;
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet
in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde
overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier.
Gelet op het feit dat het overlegorgaan op 20.09.2017 opnieuw is samengekomen teneinde een
gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp
huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde
ontwerp van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en
werden aan de vennoten ter beschikking gesteld;
Overwegende dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in
eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid
van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden
voorgeschoten door TMVW;
Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en
het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen;
Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;
K
K
Gelet op het overzicht van terug te nemen T - en D –aandelen;
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en
(voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake

de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS
opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS;
Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke
samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door
TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor;
Gelet op artikel 29 van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt aan de vennoten van
TMVW naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 22.12.2017, waarin
de volgende documenten werden opgenomen:
i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;
ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn
aangesloten en de regio waartoe zij behoren;
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een
gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de
originele ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité
van TMVW;
Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de
samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor
domeindiensten en het adviescomité voor secundaire diensten;
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen
inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;
Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-DenijsWestrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de brief van 21.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW op 22.12.2017, die volgende agenda heeft:
1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het
overlegorgaan houdende:
a) omstandige motiveringsnota;
b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie
van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
d) een ontwerp van statuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement;
e) de presentatie “Oprichting TMVS”.
2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter
gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.
3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in
speciën.
4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig
artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63,
vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.
5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.
6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter
gelegenheid van diens oprichting.
7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.
8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in
artikel 21 van de statuten.
9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen.
10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten:
a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS;
b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken
vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering
van een scheidingsaandeel.
12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van
A-aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.
13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot
uitkering van een scheidingsaandeel.
14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen.
15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK-aandelen en de toekenning van
een scheidingsaandeel.
16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TKen DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een
scheidingsaandeel.
17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van
het statutair doel.
18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel
413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.
19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen
inzake de wijziging van het statutair doel.
20. Beslissing tot doelswijziging.
21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW
waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van
het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van
de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW.
23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.
24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW.
25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen.
26. Benoeming adviescomités TMVW.
27. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
28. Machtiging administratieve formaliteiten.
Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste
verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente;
Gelet op het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad
dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de
voormelde algemene vergadering;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22.12. 2017.
Art. 2.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Art. 3.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen
van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de
TMVS kapitalisatietabel.
Art. 4.
Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen
van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van
TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten
door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals
uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 5.
Zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als
nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de
inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051
Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Art. 6.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het
decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW.
Art. 7.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende
Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in
het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de
bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS
aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 8.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en
een inbreng in cash.
Art. 9.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 01.04.2017, de
bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31.12.2017 waardoor de
eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van
het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het
voorgaande besluit te vervullen.
Art. 10. Zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de
A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande
dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Art. 11. Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de Avennoten die daartoe de wens uitdrukken.
Art. 12. Zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde
A-vennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de
TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura
zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als
vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten;
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Art. 13. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te
schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Art. 14. Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van
terug te nemen F1-aandelen.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW
in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW
andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van
22.12.2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende
schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.
K
K
Zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de T - en D -aandelen
door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van
deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de
afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning
van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te
K
K
nemen T - en D -aandelen.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
K
K
teneinde de gedeeltelijke terugname van de T - en D -aandelen in het aandelenregister van
TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW,
opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van
het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader
uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het
statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71
van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot
statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van
de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de
bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad
van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het
college van commissarissen.
Aan de vertegenwoordiger van de stad opdracht te geven om het stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen
uitvoering te geven.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd
notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het
maatschappelijk doel).
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve
formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW,
Stropstraat 1, te 9000 Gent.

Art. 0.
10 Toetreding tot TMVS (DV).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de eigen beslissing van 15.09.2016 tot toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van
TMVW (IC);
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales,
waarmee bij het decreet van 24.04.2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en
organisatie van TMVW (IC) aangepast dient te worden aan het DIS;
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22.12.2017 waarbij TMVW (IC) de
divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS (DV) ter gelegenheid van diens oprichting;
Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW (IC) een scheidingsaandeel bekomen naar aanleiding
van de transitie. Het scheidingsaandeel wordt uitgekeerd ofwel in natura (aan de A-vennoten die
besloten hebben tot mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV) ofwel in cash (aan de Avennoten die niet besloten hebben tot mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV));
Overwegende de oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS (DV) waarin de
volgende documenten opgenomen zijn:
•
een grondige motiveringsnota;
•
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de
daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke
organisatie van de dienstverlenende vereniging;
•
een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
•
een ontwerp van statuten.
Overwegende dat de gemeente kennis heeft genomen van de toetredingsbundel en de motieven voor
samenwerking die in de grondige motiveringsnota, onderdeel van de toetredingsbundel, werden
opgenomen. In het bijzonder gaat het daarbij om het financieel voordeel, het nastreven van een goed
en rationeel beheer, het creëren van beleidsruimte, het uitbouwen van een netwerk en de expertise
vereist in het kader van de wet op de overheidsopdrachten; dat de gemeente de motieven in dit
verband zoals opgenomen in de motiveringsnota zich eigen maakt;
Overwegende dat de deelname in TMVS (DV) zich realiseert via het onderschrijven van aandelen. Het
benodigde bedrag hiervoor wordt volledig afgedekt door het scheidingsaandeel in cash dat de
gemeente bekomt van TMVW (IC), cf. hierboven;
Overwegende dat de dienstverlening via TMVW (IC) stopt vanaf het moment van oprichting van
TMVS (DV). De dienstverlening kan evenwel – zonder onderbreking - overgenomen worden door
TMVS (DV). Daartoe is een toetredingsbeslissing vereist;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 32 van
het decreet in het bijzonder;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de modaliteiten
vastgelegd in de oprichtingsbundel die als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd,
en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van TMVS.
Art. 2.
Onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
Art. 0.
11 Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 19.12.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 10.10.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 19.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
16
Neen:
6
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 20.12.2016.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
12 Buitengewone algemene vergadering Finilek van 15.12.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 14.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 15.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
17
Neen:
6
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders,
schepen, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finilek op 15.12.2017.

Art. 2.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

Art. 0.
13 Buitengewone algemene vergadering TMVW van 22.12.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVW, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 21.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW op 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, schepen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 ScherpenheuvelZichem, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22.12.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Art. 0.
14 Toetreding TMVS: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de eigen beslissing van 23.11.2017 betreffende de aansluiting bij TMVS, dienstverlenende
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de statuten van TMVS toelaten een vertegenwoordiger aan te duiden voor de hele
legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van TMVS voor de resterende duur van de lopende legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan TMVS.

Art. 3.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.

Art. 0.
15 Goedkeuring statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem werden goedgekeurd;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 door de Vlaamse minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 02.04.2003 en de
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 19.05.2003;
Gelet op de huidige statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem;
Gelet op Beslissing BTW nr. E.T.129.288 d.d. 19.01.2016;
Overwegende dat het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem sinds haar oprichting een
winstoogmerk nastreeft;
Overwegende dat in de jaarrekening 2016 voor een bedrag van € 2.464.407,64 aan overgedragen
verliezen staan vermeld; dat winstuitkeringen niet mogelijk zijn gelet op de aanwezigheid van verliezen
op het passief van de balans; dat het aangewezen is deze verliezen aan te zuiveren middels een
kapitaalvermindering;
Overwegende dat het statutair kapitaal van € 2.416.390,79 verminderd kan worden; dat het huidige
kapitaal evenwel niet volstaat om het volledige overgedragen verlies aan te zuiveren; dat het bestuur
er voor opteert om het kapitaal met € 2.391.390,79 te verminderen door aanzuivering van verliezen
zodat dat het statutaire kapitaal na incorporatie van verliezen nog € 25.000 zal bedragen; dat het
saldo van de overgedragen verliezen voor € 73.016,85 zal worden aangezuiverd met winsten uit het
boekjaar 2017;
Overwegende dat de aanzuivering van verliezen door een kapitaalvermindering fiscaal wordt
geneutraliseerd door een verhoging van de begintoestand van de reserves;
Gelet op het advies van de raad van bestuur van 20.11.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het kapitaal van € 2.416.390,79 met € 2.391.390,79 te verminderen tot € 25.000.
Art. 2.
Artikel 32bis, eerste lid van de statuten van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
als volgt te wijzigen:
“Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt € 25.000.”
Art. 3.
De gecoördineerde statuten luiden als volgt:
“STATUTEN AGB PATRIMONIUM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1 Rechtsvorm en naam
Het "AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem" is een autonoom gemeentebedrijf met
rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Stad
Scherpenheuvel-Zichem van 27 december 2002. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader
Het bedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de art.
225 tot en met 244 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, aan de andere
toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van
voornoemde regelen afwijken.
Art. 3 Statutenwijzigingen
§1 Onderhavige statuten worden ter inzage gelegd op het secretariaat van de stad en op
het secretariaat van het bedrijf.
§2 Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van
het bedrijf wijzigen.
De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er
integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur, worden
binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de
Vlaamse Regering verstuurd.
De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde
statuten worden, samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage
neergelegd op het secretariaat van de stad en op het secretariaat van het bedrijf.
Art. 4 Zetel
De zetel van het bedrijf is gevestigd in het gemeentehuis van de stad ScherpenheuvelZichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden
Het bedrijf heeft tot doel minstens een deel van het patrimonium van de Stad
Scherpenheuvel-Zichem te beheren en er volgende activiteiten te ontplooien:
De exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten
of voor ontspanning;
Het verwerven van gronden en het verwerven of oprichten van onroerende goederen met
het doel ze gebruiksklaar te maken, te renoveren, en te verkopen of te leasen met het oog
op de verfraaiing van de stad en ter versterking van het economisch, cultureel, sportief en
sociaal gebeuren;
Het beheer en eventueel de uitbating van door het stadsbestuur met dat doel ingebracht
patrimonium.
Het bedrijf beschikt over de bevoegdheid om vrij te beslissen, binnen de grenzen van haar
doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van de lichamelijke en
onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die
goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financieringen.
Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing
van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het
uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.
Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die
noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.
Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten
vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de
gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze
goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het
eigenaar is. Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen
goederen en de goederen van de Gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de
verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten
of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende
rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het
bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere vertegenwoordigers zijn
daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Het bedrijf kan om deze doelstellingen te realiseren alle handelingen stellen, zo onder meer
het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke rechten, de bouw, de
renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen
met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische
handelingen betreffende deze onroerende goederen
Art. 6 Participaties
§1 Het bedrijf kan rechtspersonen (hierna ‘filialen’ genoemd) oprichten, erin deelnemen of
zich erin laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf,
vermeld in artikel 5 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden
nagestreefd.
§2 De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden
bepaald in de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot oprichting,
deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.
§3 Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk
kapitaal van het filiaal, moet het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder worden
toegekend.
§4 De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen
aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging
kan pas worden overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd hetzij nadat door
de Vlaamse regering binnen een termijn van honderd dagen na verzending geen beslissing
heeft genomen en doorgezonden aan het bedrijf.
Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur
Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag van de oprichtingsbeslissing onder
voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring.
Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II
EXTERNE VERHOUDINGEN
Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf
Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van haar activiteiten in de ruimste
zin van het woord.
Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten,
pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het
afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiekzowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.
Art. 9 Beleids- beheers- en samenwerkingsovereenkomsten

§1 Na onderhandelingen sluit het bedrijf met de stad een beheersovereenkomst, die onder
voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt
gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van
de gemeenteraad.
Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in
werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als geen
nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze verlenging, of
als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de stad na overleg met het
bedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde
aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het
ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.
§2 De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de
gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de
beheersovereenkomst worden opgemaakt.
Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de
gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de
beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een
evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden
uitspreekt.
§3 De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding
ervan, wordt ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en op het secretariaat
van het bedrijf.
§4 De beheersovereenkomst regelt minstens volgende aangelegenheden:
• de concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en
van de doelstellingen ervan;
• de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de
doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf;
• binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de
Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van
de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend;
• de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden
verworven en aangewend;
• de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur
vastgesteld en berekend worden;
• de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf;
• de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan
oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
• de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de stad;
• de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van
interne controle;
• de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde
van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die
rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst;
• de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden
verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.
§5 Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het bedrijf en de stad één of meer concessie-,
beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking
tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad en dat van het bedrijf in de relevante
beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende
goederen kunnen het bedrijf en de stad één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.

§6 De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de
terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 22 van de
statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.
§7 Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op
internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk en
districtsniveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere
aangelegenheden die zijn doelstellingen raken.
HOOFDSTUK III
ORGANEN
Afdeling 1
Inleidende bepaling
Art. 10 Structuur en openbaarheid
Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.
De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De
gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle
documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de
gemeenteraadsleden van de stad Scherpenheuvel-Zichem op het secretariaat van het
bedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Op verzoek van
een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.
Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en
openbaarheid van bestuur die gelden voor de stad.
Afdeling 2
Raad van bestuur
Art. 11 Samenstelling
§1 De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de
raad van bestuur bedraagt maximaal twaalf (12). Ten hoogste twee derde van de leden van
de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht
§2 Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit
voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Als
de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor
de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om
minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, wordt er gewerkt
met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen bestuurders. De
gemeenteraad kiest de verdeling van de leden van de raad van bestuur over de fracties.
§3 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:
• de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffier, de
arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het
arrondissement Leuven;
• de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
• de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone
Demerdal – DSZ (Diest-Scherpenheuvel-Zichem);
• de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten
uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap
niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of
controleorgaan van die personen; en
• de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie
uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en

de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese
Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van
gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.
§4 De leden van de raad van bestuur worden door de gemeenteraad verkozen op basis van
een akte van voordracht per kandidaat-lid van de raad van bestuur, ondertekend door meer
dan de helft van de gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de fractie die de voordracht
doet. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts twee verkozenen telt, volstaat de
handtekening van één van hen. Als de fractie, die de voordracht doet, slechts één verkozene
telt, volstaat de handtekening van deze verkozene.
Die akte wordt uiterlijk acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad, waarop de
verkiezing van de leden van de raad van bestuur geagendeerd staat, aan de
gemeentesecretaris overhandigd. De gemeentesecretaris bezorgt een afschrift van de akte
aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn
overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in de voorgaande leden. Enkel de
handtekeningen van de gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd, worden hiertoe in
aanmerking genomen.
Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van
hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de voorgedragen kandidaten,
geldt het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van
hetzelfde geslacht dient te zijn zowel voor de fracties die deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen als voor de fracties die geen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen en worden de fracties opnieuw uitgenodigd om nieuwe
voordrachten te doen.
Als aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur van
hetzelfde geslacht dient te zijn niet is voldaan op basis van de tweede ronde voordrachten,
dragen de grootste fracties in afnemende volgorde het lid van het andere geslacht voor tot
voldaan is aan het vereiste dat ten hoogste twee derde van de leden van de raad van
bestuur van hetzelfde geslacht dienen te zijn. De overige voordrachten blijven behouden.
Indien de akten ontvankelijk zijn en de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het Gemeentedecreet en de statuten, worden de
voorgedragen kandidaat-leden van de raad van bestuur verkozen verklaard.
Deze paragraaf wordt eveneens toegepast bij de vervanging van één of meerdere leden van
de raad van bestuur. Bij de vervanging van één of meerdere leden van de raad van bestuur
zijn voordrachten slechts ontvankelijk indien aan het vereiste dat ten hoogste twee derde
van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht dient te zijn, voldaan blijft na
het verkozen verklaren van de kandidaat-leden.
Art. 12 Duur en einde van de mandaten
§1 Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van
de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in
functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.
Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf
samengeroepen.
§2 De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde op gemotiveerde wijze door de
gemeenteraad van de Gemeente worden ontslagen. In dat geval blijven de leden van de
raad van bestuur in functie tot de gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.
Art. 13 Vergoedingen

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.
De eventuele vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd door
de raad van bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering en de
beheersovereenkomst worden bepaald.
Art. 14 Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter en duidt een secretaris aan.
Art. 15 Vergaderingen
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van
het bedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar.
Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden
tenminste vier werkdagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een andere
schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige
documenten.
Art. 16 Beraadslagingen
De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden
dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is,
wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe
raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er
moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het
derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime
stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te
beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een
belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder heeft één stem. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk
zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van
burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur
voor te dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de
fracties voorgedragen bestuurders.

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan
een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten,
waar de stemmingen geheim zijn.
Art. 17 Belangenconflicten
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort
van de raad van bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders voor de raad
van bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op
de hoogte brengen.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde
beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld.
Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van
bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de
belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste
personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.
Art. 18 Verboden handelingen
Het is de bestuurders niet toegestaan:
• aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een
rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij
de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk
en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van
kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing
van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning
als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met
echtgenoten gelijkgesteld;
• rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van
een schenking aan het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente, of deel te nemen
aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of
aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente,
behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het
autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente aangeboden dienstverlening en ten
gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
• rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn
in geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van
de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op
hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; en
• rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen
ten behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid
van het bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het

autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen
die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde
kantooradres met de bestuurder werken.
Art. 19 Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de
secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende
vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.
Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard
op de zetel van het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten
worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend
door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
Art. 20 Bevoegdheden
De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten
om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.
De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het
bedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan onder
meer beslissen namens het bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel
voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot
het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van
bestuur voorgelegd.
De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.
Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag
uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en minstens eenmaal per jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te
regelen in een reglement van inwendige orde.
Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het
directiecomité. Dit kan echter niet voor:
• het vaststellen van tariefreglementen;
• het beslissen over participaties;
• het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;
• het vaststellen van het statuut van het personeel;
• het afsluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in
artikel 9;
• het vaststellen van het budget, de jaarrekening of het meerjarenplan.
Art. 22 Personeel
De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het
personeelsstatuut vast.
De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing
op het personeel van het autonoom gemeentebedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf stelt
de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het

autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de
rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de Gemeente.
Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het
arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.
De Gemeente kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het
bedrijf.
Art. 23 Niet-binding van de bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf.
De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen
deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun
geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de
gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.
Afdeling 3
Directiecomité
Art. 24 Samenstelling
Het directiecomité is samengesteld uit maximaal zes leden van het directiecomité
aangesteld door de raad van bestuur.
Art. 25 Duur en einde van de mandaten
Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval
neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van
de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.
Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht
van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.
De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter van het directiecomité of
van lid van het directiecomité herroepen.
Art. 26 Vergoedingen
De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.
De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de
raad van bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering worden bepaald
en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst.
Art. 27 Voorzitterschap
Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter en duidt een secretaris aan.
Art. 28 Vergaderingen
Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn
bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen.
Art. 29 Beraadslagingen
Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit
vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is,
wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de
voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid
door de voorzitter zit het oudste in leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de
vergadering voor.
Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze
statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking
nader te regelen in een reglement van inwendige orde.
De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de raad
van bestuur, vastgelegd in de artikelen 17 en 18, zijn mutatis mutandis ook van toepassing
voor de leden van het directiecomité.
Art. 30 Notulen
De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift
ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. De notulen
worden elektronisch ter beschikking gesteld wanneer een lid van het directiecomité of een lid
van de raad van bestuur hier om verzoekt.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend
door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
Art. 31 Bevoegdheden
Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met
betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur
worden gedelegeerd.
Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de
raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.
Het directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn
voorzitter.
Art. 32 Niet-binding van de leden van het directiecomité
De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van
het bedrijf.
De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de
overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het directiecomité
van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die
overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er
kennis van hebben gekregen. De Raad van Bestuur wordt door het betrokken lid schriftelijk
op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van de gemeenteraad.
HOOFDSTUK V
FINANCIËN EN FINANCIELE CONTROLE
Artikel 32bis Statutair kapitaal

Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt € 25.000.
Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de
netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen. Behoudens in het kader
van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk, op welke
wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het
kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame)
waardeverminderingen te compenseren.
Art. 33 Inkomsten en uitgaven
Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten
van deze activiteiten.
Art. 34 Financiering
De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn
externe financiering.
Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan,
desgevallend onder de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst.
Art. 35 Boekhouding, jaarrekening en budget
Het autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig
de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 gelden voor het
meerjarenplan en het budget van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd en de
jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en
179 worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeente. Het
autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige
opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al
de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf,
van welke aard ook.
De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor.
Art. 36 Procedure jaarrekening
§1 De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over
de vaststelling van de jaarrekening.
Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een
advies over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat
advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt
bezorgd aan de betrokken actoren.
Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen
twintig dagen bezorgd aan de gemeenteraad.
§2 De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de
commissaris of commissarissen, vermeld in paragraaf 1, als ze juist en volledig is en een
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf.

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf
binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending
van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.
§3 De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het
besluit van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de
derde dag die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt
zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de
derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die
termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van
de gemeenteraad.
§4 Als de gemeenteraad bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft
bestempeld, beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die
betwiste verrichtingen.
Als de gemeenteraad zich niet uitgesproken heeft over de goedkeuring van de jaarrekening
binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending
van de jaarrekening aan de gemeenteraad, wordt hij geacht over de aansprakelijkheid van
de verrichtingen waartegen de raad van bestuur bezwaren heeft geformuleerd, te hebben
beslist overeenkomstig het advies van de raad van bestuur.
§5 De betrokkenen worden door het autonoom gemeentebedrijf onmiddellijk met een
aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeenteraad. In
voorkomend geval wordt daarbij een aanmaning gevoegd om het vastgestelde bedrag in de
kas van het autonoom gemeentebedrijf te storten. Een afschrift van de beslissing van de
gemeenteraad wordt onmiddellijk bezorgd aan het autonoom gemeentebedrijf en aan de
Vlaamse Regering.
§6 Degenen die aansprakelijk worden gesteld en het autonoom gemeentebedrijf kunnen
beroep instellen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissingen van de gemeenteraad,
vermeld in paragraaf 1, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag die
volgt op de verzending van het betwiste besluit of, als de gemeenteraad geen besluit heeft
verzonden, die ingaat op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn
vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Dat beroep heeft schorsende werking. De Vlaamse
Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de betrokkenen en bepaalt het
bedrag dat hen ten laste wordt gelegd.
Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve
afwijzing van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij
aansprakelijk of medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij de
Vlaamse Regering. In dat geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de
aansprakelijkheid van de ter verantwoording geroepen personen.
De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is
ingesteld bij de Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na
het verstrijken van de termijn voor het instellen van dat beroep.
§7 Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het
meerjarenplan, het budget of de jaarrekening aan de stad bezorgt het autonoom
gemeentebedrijf de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand
aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bepaalt welke gegevens de besturen
bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch worden aangeleverd. Bij gebrek
aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële
boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp
van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.

Het door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsrapport van het autonoom
gemeentebedrijf, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het
bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een
ontvangstmelding van de rapporten naar het autonoom gemeentebedrijf.
Art. 37 Resultaatsbestemming
Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van
ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een
reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het
reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de stad
uitgekeerd.
Art. 38 Commissaris
De commissaris is lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en wordt benoemd door de
gemeenteraad.
De bezoldiging van de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een
vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld.
Art. 39 Duur van de mandaten
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris, indien de
jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen
tot de vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn
regelmatige vervanging.
Op straf van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige
redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.
Art. 40 Taak van de commissaris
De commissaris is belast met de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de verrichtingen in het autonoom gemeentebedrijf
De commissaris kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen
en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Hij kan van de
bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en
inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht.
De commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.
In zijn verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris nauwkeurig en duidelijk het
eventueel voorbehoud en de bezwaren die hij meent te moeten maken. Zoniet, dan vermeldt
hij uitdrukkelijk dat hij noch voorbehoud noch bezwaar te maken heeft.
Art. 41 Kwijting van de bestuurders
Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na
goedkeuring van de rekeningen. Deze kwijting is slechts rechtsgeldig in zoverre de ware
toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in
artikel 9 van de statuten.
HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN
Art. 42 Vertegenwoordiging
Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van
de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité of twee bestuurders samen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door
de voorzitter van het directiecomité.
Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers,
binnen de grenzen van hun mandaat.
Art. 43 Rechtsopvolging
De stad Scherpenheuvel-Zichem kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en
plichten overdragen, waaronder het eigendomsrecht op roerende en onroerende goederen.
Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen,
en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze
rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen
vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten
door de stad aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de stad
bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende
partijen.
De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele
gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de stad kunnen de door de stad besliste overdracht
van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen
tegenstelbaar aan derden maken.
De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de stad aan het bedrijf
geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.
Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de stad goederen aan het bedrijf verkopen of ter
beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden.
Art. 44 Ontbinding en vereffening
§1 De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een
autonoom gemeentebedrijf over te gaan.
In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere
organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.
§2 Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf
wordt overgenomen door de stad.
De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van
ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.
§3 De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden
overgenomen door de stad.
§4 In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de
personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen
aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten
van het gemeentebedrijf.

Art. 4.

Dit besluit wordt overgemaakt aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem en aan de
toezichthoudende overheid zoals voorzien in artikel 234 van het Gemeentedecreet.

Art. 0.
16 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (22)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 14.09.2017;
Overwegende dat het wenselijk is om binnen de graden van begeleid(st)er buitenschoolse
kinderopvang en schoonma(a)k(st)er een regeling te voorzien zodat sneller in hun vervanging kan
voorzien worden;
Overwegende dat het OCMW met tevredenheid dergelijke regeling reeds toepast voor de
thuisdiensten;
Overwegende dat we als vennoot van Jobpunt Vlaanderen gebruik kunnen maken van Flexpunt;
Overwegende dat dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling is opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in uitvoering van artikel 87, §4 van het
Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 02.10.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 18.10.2017 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De eerste paragraaf van artikel 34 van de gecoördineerde versie van de
rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (22), goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 14.09.2017, wordt vervangen door wat volgt:
“Binnen de graden van begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang en schoonma(a)k(st)er
kan de aanstellende overheid gemotiveerd beslissen om afwezige personeelsleden tijdelijk
te vervangen zonder bekendmaking en zonder selectieprocedure. Onder afwezige
personeelsleden wordt verstaan: zij die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of
die zolang afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is.
Binnen alle graden kan de vervanging gebeuren door een geïnteresseerd personeelslid of
door een kandidaat die bij het gemeentebestuur op basis van een vroegere
vervangingsovereenkomst is tewerkgesteld in eenzelfde functie of door een kandidaat die is
voorgedragen via Flexpunt van Jobpunt Vlaanderen en die aan al de toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden van de functie voldoet.

Art. 2.
Art. 3.

Indien er meerdere geïnteresseerde kandidaten zijn, wordt de keuze gemaakt op basis van
een vergelijking van de titels en verdiensten van de kandidaten in het licht van het
competentieprofiel voor de vervangingsopdracht.”
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (23).
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

Art. 0.
17 Besteding van de restmiddelen VIA.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA 4) ter beschikking stelt ter
verhoging van de koopkracht;
Gelet op de brief van de GSD-V van 29.06.2017 inzake de bevraging personeel in kader van de
middelen VIA4 Koopkracht;
Overwegende dat de restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige personeelsbestand van
het bestuur en dus niet moeten beperkt worden tot personeelsleden uit de VIA-diensten;
Overwegende dat de restmiddelen 2017 voor ons bestuur 7104,11 euro bedraagt;
Overwegende dat de restmiddelen jaaroverschrijdend mogen gebruikt worden;
Overwegende dat de kost van een verhoging van de maaltijdcheques voor de personeelsleden van de
niet-VIA-diensten met een halve euro gedurende een jaar wordt geraamd op 9000 euro;
Overwegende dus dergelijke verhoging tot eind 2018 nauwelijks een meerkost betekent en dus bijna
volledig kan gefinancierd worden met de VIA-restmiddelen;
Overwegende dat de verhoging van de maaltijdcheques voor de personeelsleden van de VIA-diensten
met een halve euro wordt gefinancierd met reguliere VIA-middelen, gemeenteraadsbeslissing van
27.10.2016;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 02.10.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 18.10.2017 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verhoogt met ingang van 01.01.2018 de waarde van de maaltijdcheques
met 0,50 euro voor alle personeelsleden die niet tewerkgesteld worden in de VIA-diensten.
Art. 2.
De gemeenteraad beslist dat deze verhoging van toepassing is zolang het bestuur hiervoor
de nodige restmiddelen VIA4 ontvangt en in ieder geval tot 31.12.2018.
Art. 0.
18 Goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Interlokale vereniging Sportregio
Winge-Demervallei.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.05.2014 betreffende de goedkeuring van de
Samenwerkingsovereenkomst voor de sportregiowerking 2014-2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23.10.2017 betreffende
de principiële goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst Interlokale vereniging Sportregio
Winge-Demervallei;
Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst Interlokale vereniging Sportregio Winge-Demervallei;
Gelet op de e-mail van 26.09.2016 betreffende de brief verderzetting sportregiowerking;
Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst voor de sportregiowerking met de
provincie wordt beëindigd op 31.12.2017;
Overwegende dat het wenselijk is om de sportregiowerking verder te zetten door een interlokale
vereniging op te richten tussen de 8 steden en/of gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort,
Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge;
Overwegende dat de financiële inbreng per gemeente 0,2 euro per inwoner per kalenderjaar bedraagt;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget 2018 en 2019, op registratiesleutel
074001 61499999;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Samenwerkingsovereenkomst voor de sportregiowerking 2014-2019 wordt beëindigd op
31.12.2017.
Art. 2.
De Samenwerkingsovereenkomst Interlokale vereniging Sportregio Winge-Demervallei wordt
goedgekeurd.
Art. 0.
19 Goedkeuring gratis grondafstand verkavelingswijziging A/28/2017 tot het herschikken en
uitbreiden van de oorspronkelijke verkaveling A/6/2017 met twee bijkomende kavels en
gratis grondafstand gelegen Bredestraat - Westelsebaan te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
PEETERS Veronique met adres Leuvensesteenweg nr. 25 te 3200 Aarschot.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot verkavelingswijziging met gratis grondafstand voor de percelen gelegen langs de
de
Bredestraat - Westelsebaan te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 5 afdeling Averbode, sectie
C, nr(s). 642m3, 642p2, 642n3;
Overwegende dat een beslissing omtrent een verkavelingswijziging met gratis grondafstand voorafgaandelijk
dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op de voorgestelde breedte van 5.00m uit de as van de weg waardoor een eenduidige en rechtlijnige
rooilijn ontstaat langs de Bredestraat;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door Peeters Veronique, landmeter, met adres Leuvensesteenweg nr. 25 te
3200 Aarschot;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de verkavelingswijziging A/28/2017 (zie lot 5
met oppervlakte van 2,6 m2) gelegen Bredestraat - Westelsebaan te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
aangevraagd door Peeters Veronique, met adres Leuvensesteenweg nr. 25 te 3200 Aarschot;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de verkavelingswijziging A/28/2017 (zie lot 5 met oppervlakte van 2,6
m2) gelegen Bredestraat - Westelsebaan te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door
Peeters Veronique, met adres Leuvensesteenweg nr. 25 te 3200 Aarschot, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De strook grond langsheen de Bredestraat te 3271 Scherpenheuvel met oppervlakte van 2,6 m2
volgens plan verkavelingswijziging is bestemd om ingelijfd te worden in het openbaar domein van
de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te worden voor openbaar nut, mits een gunstig
bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4.
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
- het indienen van een dossier gratis grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift

Art. 5.
Art. 6

bij voorkeur ontwerpakte, verklaring gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis grondafstand,
schattingsverslag wordt gevraagd door de technische dienst en kosten worden doorgerekend);
- na afbraak van de bestaande constructies op de loten 3 en 4;
- na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen;
- na afgifte van het vrijwarend attest.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te doen inschrijven.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het dossier verkavelingswijziging toegevoegd.

Art. 0.
20 Vastlegging van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO op
21.12.2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 18.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene
vergadering van IGO op 21.12.2017, die volgende agenda heeft:
1. statutenwijziging;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de statutaire algemene vergadering van IGO op 21.12.2017 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. statutenwijziging.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering
van IGO van 21.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
Art. 0.
21 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 21.12.2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op de email van 27.10.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 21.12.2017, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag vergadering 16.06.2017
2. Goedkeuring programma 2018
3. Goedkeuring begroting 2018
4. Varia;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 21.12.2017 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering 16.06.2017
2. Goedkeuring programma 2018
3. Goedkeuring begroting 2018
4. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 21.12.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
Art. 0.
22 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de statutaire algemene vergadering van
IGO op 21.12.2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 18.09.2017 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene
vergadering van IGO op 21.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de statutaire algemene vergadering van IGO op 21.12.2017.

Art. 2.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

Art. 0.
23 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
21.12.2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de email van 27.10.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 21.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGO op 21.12.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.
Art. 0.
24 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Levering en plaatsing van verwarming - ventilatie in de
kleuterschool te Keiberg'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op 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;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en plaatsing verwarming - ventilatie
kleuterschool Keiberg” een bestek met nr. TD/ZH/19/2017 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 144.642,00 excl. btw of

€ 153.320,52 incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, onder
registratiesleutel 22100007/080001 ‘Renovatie en uitbreiding van kleuterschool Keiberg’ van IE Nietprioritaire beleidsdoelstellingen van het huidige dienstjaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/ZH/19/2017 en de raming voor de
opdracht “Levering en plaatsing verwarming - ventilatie kleuterschool Keiberg”, opgesteld
door Stadsmagazijn. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 144.642,00 excl. btw of € 153.320,52 incl. 6% btw.
Art. 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, onder registratiesleutel
22100007/080001 ‘Renovatie en uitbreiding van kleuterschool Keiberg’ van IE Niet-prioritaire
beleidsdoelstellingen van het huidige dienstjaar.
Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid G. van Meeuwen betreffende de herdenking van WOI.
Mondelinge vraag van raadslid Greta Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb gelezen in het verslag van het schepencollege dat er volgend jaar een mooi project gaat
opgestart worden i.v.m. het einde van Wereld Oorlog I.
Ik zie dat alleen Testelt hierbij vernoemd wordt. Waarom wordt N.S.B. Okselaar daar niet bij
vernoemd? Werken die daar niet aan mee?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Jawel, ze zijn allemaal uitgenodigd maar ik dacht dat op de eerste vergadering enkel Scherpenheuvel
en Testelt aanwezig waren.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat klopt, enkel die twee. Alle verenigingen zijn uitgenodigd maar die komen niet allemaal naar de
vergadering. Ondertussen is er nog een vergadering geweest en toen was er niemand daar. Wij
hebben toen nog gezegd: waar zijn ze nu allemaal? Maar ze worden allemaal uitgenodigd voor de
vergaderingen.’
Antwoord van raadslid Greta Van Meeuwen:
‘Ja, ik was verwonderd.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ze krijgen allemaal de kans.’
Art. 0.

M2 Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen betreffende de vermelding van de oudstrijders op de begraafplaats te Okselaar.
Mondelinge vraag van raadslid Greta Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Nu dat er zoveel graven werden opgegraven, kan men geen gedenksteen leggen met de namen van
de oud-strijders die weg zijn?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Van de oud-strijders zijn er geen graven weg gedaan. Dat staat in het reglement dat de gemeente de
graven van de oud-strijders bewaart en in stand houdt.’
Antwoord van raadslid Greta Van Meeuwen:
‘Ik bedoel de oud-strijders die tussen de gewone graven liggen. Niet iedereen ligt waar ze allemaal
liggen.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘De graven van de oud-strijders blijven toch wel behouden. Als daar een teken opstaat dan zijn die
allemaal behouden dan gaan die niet weg.’
Art. 0.
M3 Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen betreffende de verlichting op de parking
van 't Laer.
Mondelinge vraag van raadslid Greta Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De verlichting op de parking van ’t Laer, die is al lang stuk.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Oei. Is dat die lamp die juist buiten aan de ingang staat. Die is nog eens stuk geweest.’
Antwoord van raadslid Greta Van Meeuwen:
‘De parking is niet verlicht.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Dit is al een paar keer gemeld aan de technische dienst.’
Antwoord van raadslid Greta Van Meeuwen:
‘Het is de parking waar de auto’s staan.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat is voor Eandis.’
Antwoord van Voorzitter Sannen:
‘Dat kan via de website.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Neen. Dit is een automatische lamp aan het gebouw van ’t Laer en die verlicht de parking enigszins.
Dat is een soort ledverlichting die voldoende is. Vandaar dat aan ’t Laer geen openbare verlichting
brandt na 12 uur. Maar die lamp is stuk en dat is al op het zaaloverleg besproken met de zaalwachter
en deze heeft dit al meerdere malen gemeld. Wij hebben er al een paar keer op gehamerd maar het is
nog niet in orde.’
Art. 0.
M4 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende het vuurwerk tijdens de feestdagen.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:

‘Binnenkort komen de feestdagen er aan en vaak gaan die feestdagen gepaard met vuurwerk. We
weten ook, schepen van dierenwelzijn, dat sommige dieren dan de weg kwijt raken en sommige
dieren gewoon heel bang zijn. Eigenlijk zouden we deze situaties moeten vermijden in
Scherpenheuvel-Zichem.
Als bestuur kunnen jullie zelf beslissingen nemen en beperkingen opleggen omtrent vuurwerk.
Daarom zou ik willen vragen aan het bestuur en ook als vertegenwoordiger van onze diervriendelijke
gemeente om maatregelen te nemen. Totaal verbod van vuurwerk is niet overal realistisch, dat
hebben we vorig jaar ook al aangehaald bij de Burgemeester.
Wat wel overal kan, is gebruik van geluidsarm vuurwerk. Dat is een diervriendelijk alternatief, wat
eigenlijk niet wil zeggen dat het geluidloos is maar de knallen zijn veel minder luid dan het traditioneel
vuurwerk.
We kunnen ook vanuit het bestuur het vuurwerk centraliseren op 1 locatie. Zo kunnen we ook
vermijden dat overal vuurwerk wordt afgeschoten, ook in het kader van de veiligheid zodat het
georganiseerd en gecontroleerd vuurwerk is.
Daarom wil ik vragen wat de visie is van het bestuur rond het gebruik van geluidsarm vuurwerk en zal
het bestuur dit ook promoten in onze stad? Wat is de visie van het bestuur om het vuurwerk op 1
locatie te centraliseren? Is hier al over na gedacht en gaan er ook acties georganiseerd worden dit
jaar naar aanleiding van de feestdagen rond dierenwelzijn en veiligheid?’
Antwoord van schepen Lieve Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Normaal zetten we dat wel altijd in de stadsinfo, dat de mensen zoveel mogen hun dieren willen
binnen houden. Maar geluidsarm vuurwerk?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik wist tot 14 dagen geleden niet eens dat dit bestond.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Het is goed dat je dat zegt. Ik ga dit ook eens laten weten aan de dienst voor de stadsinfo. Maar
normaal krijgen wij van de minister, als er zoiets is, wel bericht.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dit is sinds vorig jaar gelanceerd.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Het is goed dat je dat zegt.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Er is een testcase geweest vorig jaar op de Grote Markt in Brussel en op Facebook is mij dat gemeld.
Ik heb die firma gecontacteerd via een mailtje maar ik heb daar nog altijd geen antwoord op
gekregen.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘In ieder geval, de collega’s zijn op de hoogte van het geluidsarme vuurwerk. Ik heb ook op de website
van de stad gekeken waar dat er ook informatie staat over de regels en tips rond vuurwerk. Daar
stond nog niet echt iets over het geluidsarme vuurwerk. Misschien kan dit daar dan nog wel aan
toegevoegd worden.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Ik ga dit zeker doorgeven.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Moet je dan ook stilletjes ‘Oh’ roepen?’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Over het organiseren op 1 locatie, is daar al over na gedacht?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Op 1 locatie, we denken daar zeker wel over na. U hebt vorig jaar ook wel die vraag gesteld, denk ik.
Maar ik denk dat dit kan als je heel wat festiviteiten plant zoals in grote steden en je zegt we gaan dit
allemaal centraliseren maar hier is dat nog overal zowat verspreid. De stad organiseert dit niet zelf.

Het zijn meestal privé-aanvragen die wij krijgen. Dan is de vraag of je op dat moment het plezier van
de mensen gaat ontnemen. Het is een afweging die we moeten maken maar tot nog toe hebben we
zeker niet beslist om een algemeen verbod op vuurwerk in te stellen. Ik denk ook niet dat wij dat van
plan zijn.
Het is wel zo, je moet een aanvraag doen en er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden qua
hoeveelheid enz. Dat wordt ook via onze kanalen verspreid maar er blijft natuurlijk wel het probleem
dat mensen geen aanvraag doen en toch vuurwerk afsteken. Dat moeten we niet ontkennen. We
krijgen heel veel aanvragen binnen maar er zijn ook heel veel mensen die dat doen zonder
vergunning en dat is op zich wel een gevaarlijke situatie natuurlijk.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Maar als je zegt om dat op één plaats te doen dan zouden al die gezinnen naar die ene plaats
moeten komen. Voor veiligheid is dat niet beter, ik zie dat niet direct zitten. Dus je bent een feestje aan
’t doen en dan moet je tegen de mensen zeggen, kom we gaan stoppen met feesten en gaan daar
naartoe.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Je hebt het aspect dieren en je hebt het aspect veiligheid dat mogen we natuurlijk niet onder stoelen
of banken steken. Het is een afweging die we moeten maken. We hebben al zoveel regels in
Vlaanderen, we zijn overgereglementeerd. Als de mensen dan nog een keer in een prettige toestand
zijn met oudjaar/nieuwjaar, ik denk dat dat heel drastisch zal zijn.’
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx:
‘Het is wel grensoverschrijdend. Ik bedoel, ik woon in Messelbroek en ik kan ook genieten van al het
vuurwerk dat in Rillaar wordt afgestoken. Ik bedoel, waar trek je de grenzen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik moet zeggen, de politie ziet daar op toe. En vergunning of niet, er zijn daar eigenlijk weinig
problemen mee. Dus er zijn eigenlijk niet zoveel meldingen van overlast maar het is wel iets om op te
volgen.’
Art. 0.
M5 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de recente inbrakenplaag.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb vorige week in de krant gelezen dat er weer een reeks inbraken zijn gepleegd in onze zone, in
onze stad. Net zoals vorig jaar, juist dezelfde periode, zaten we met hetzelfde probleem en dezelfde
situatie en dat zien wij nu ook op de sociale media. Ook naar de eindejaarsperiode toe zien wij dat we
ook extra voorzichtig moeten zijn en dat de inbraken nog gaan toenemen.
Dus ik had een vraag, beste burgemeester. Welke acties heeft u en de politie ondernomen naar
aanleiding van de laatste recente inbraken en worden er de komende weken extra maatregelen
genomen naar aanleiding van de eindejaarsperiode?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het aantal inbraken ligt relatief laag in onze gemeente. Ik ken de cijfers niet van buiten maar dat is
dalend. Maar de periode oktober-november is kritisch, december iets minder. Dat is overal zo dat er
relatief meer wordt ingebroken. Dit heeft te maken met de donkere dagen, de wijziging van de uren,
dat is een vaststaand feit. Wij proberen zoveel mogelijk de mensen te sensibiliseren. Wij hebben ook
nog altijd onze inbraakpreventie-premie, die bestaat nog altijd. We proberen dat ook zoveel mogelijk te
promoten en de inbraakgevoelige wijken zijn ook gekend.
Wij hebben een 24 uren permanentie, wij hebben 2 ploegen die altijd op pad zijn. Het is een
permanent aandachtspunt om zoveel mogelijk in die inbraakgevoelige wijken, die zijn gekend, die
worden bij gehouden om daar zoveel mogelijk preventief op te treden.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Burgemeester, in sommige gemeenten heeft het systeem van buurtinformatienetwerken het aantal
inbraken doen dalen. U weet, als fractie hebben wij al meerdere keren aangekaart in de
gemeenteraad om eigenlijk de buurtinformatienetwerken te promoten en te stimuleren.

Dat is eigenlijk een soort van samenwerking zoals tussen de politie en middenstand die nu al actief is.
Waarom neemt het bestuur geen initiatief om onze burgers te informeren over een gelijkaardige
samenwerking met de politie nl., het buurtinformatienetwerk.
Ik wil niet zeggen dat jullie het initiatief moeten nemen maar als mensen het concept niet kennen kan
dit ook niet opgestart worden en kunnen mensen daar ook niet over nadenken.
Dus ik zou nogmaals een oproep willen doen aan het bestuur en onze politiezone om eigenlijk te
communiceren over het concept van buurtinformatienetwerken.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Wij staan daar zeker niet afkerig tegenover. Ik heb daar ook vroeger al op geantwoord. Maar je kunt
zeggen, oké we starten daarmee maar dat moet gedragen worden door een aantal vrijwilligers.
Maar om te beginnen het aantal inbraken ligt echt zeer laag. We spreken dan over een tiental
inbraken op een gans jaar. Ik wil het niet minimaliseren maar het gaat niet over honderden of
duizenden inbraken per jaar, tenslotte gaat het over tientallen, een 50 of 60 per jaar. Dat is één.
Ten tweede, je kunt dit promoten. De politie verzwijgt dat ook niet. Dat wordt ook al een keer gemeld
als we voor de inbraakpreventie-premie advies geven. Je zou dat kunnen doen binnen een wijk. Maar
dat moet echt iets zijn dat gedragen wordt binnen een wijk. Je kunt dat niet gaan opleggen, nu moet je
dit doen. Dat moet gedragen worden zoals bv. het netwerk via de middenstand. Dit is van de mensen
zelf gekomen, gepatroneerd door de politie, en dan krijg je een samenwerking. Maar je moet dat
eigenlijk in zijn geheel bekijken, samenwerking politie en burgers. Het heeft geen zijn om te zeggen er
zijn 5 inbraken, we gaan een buurtinformatienetwerk oprichten. Je moet de mensen mee krijgen.
We zijn daar zeker niet tegen, integendeel.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Maar mijn vraag is om te informeren dat het concept bestaat. Ik zeg niet dat we dat moeten opdringen
maar ik vraag gewoon om de informeren dat de mogelijkheid bestaat.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat wil ik gerust doen. De mensen weten dat wel maar we kunnen dit nog wel extra in de verf zetten.’
Antwoord van raadslid Ronald Schuyten:
‘Het is trouwens ook goed gecommuniceerd dat van ons, dat winkelnetwerk. We hebben trouwens nog
maar net informatie gepost i.v.m. de inbrakenplaag op ons netwerk.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dank u wel.’
Art. 0.
M6 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de onroerende voorheffing.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:’
‘Ik heb een kort vraagje maar misschien is ze meer gericht naar de schepen van financiën.
Op de volgende gemeenteraad staat het budget voor 2018. Deze week las ik de informatiebrief van
de VVSG. In paragraaf 3 maken ze ons attent op de omzetting van het tarief van de onroerende
voorheffing. U weet het of u weet het niet, er is een decreet gestemd op 18.11.2016 waarbij dat de
financiering gewijzigd wordt voor de provincies en de Vlaamse basisheffing stijgt daardoor van 2,50 %
naar 3,97 %.
Mijn vraag is of de schepen van financiën en het bestuur ook reeds rekening zal houden met de
indexfactor zodanig dat we niet voor de verrassing staan en het budget plots qua inkomsten stijgt.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat zou goed zijn!?’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Voor deze stad zou dat betekenen dat we boven de 2,5 miljoen euro zouden gaan.’
Antwoord van schepen Inne Pauwels:
‘Daar is rekening mee gehouden en dat is een verhaal dat volgende keer zeker aan bod zal komen.’

Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Mogen we u ook vragen dat deze opmerking of bedenking, dat die in het rapport dat we zullen
ontvangen of het budget, dat daar toch een regeltje over in staat zodat alle raadsleden toch beseffen
wat er aan de hand is.’
Antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik zal erop toezien dat dit zeker en vast vermeld wordt maar ik twijfel er niet aan dat de financieel
beheerder dat sowieso heeft ingecalculeerd.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Wij hebben zelfs beslissingen om dat aan te passen. Wij moeten onze opcentiemen natuurlijk
aanpassen aan die nieuwe gegevens, dat is allemaal al voorbereid, uiteraard!’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Kreeg ik dan net de bevestiging dat het blijft op 1600?’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Neen, dat kan niet.’
Antwoord van schepen Inne Pauwels:
‘Neen, maar de burger moet ook niet meer betalen.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Maar de factor blijft toch ook op 1600 en dan is het inkomen hetzelfde zoals voorzien.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Neen.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Als je hetgeen waar je het over hebt hoger wordt dan moet je minder heffing betalen.’
Antwoord van schepen Inne Pauwels:
‘We komen daar 14 december zeker op terug.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Dank u vriendelijk.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 21.26 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

