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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  31 JANUARI 2019 

 

 

 

 

 
Aanwezig:  Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter; 

Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, Schepenen; 
 

Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole 
Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
De Burgemeester-Voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 
 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 20 december 2018 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 20 december 2018, opgemaakt door de 
algemeen directeur. 
  
 Overwegende dat raadsleden Eva Vanderschaeve (CD&V  PLUS) en Carol Verschuere – Boite 
(CD&V PLUS) verklaren zich bij de stemming te onthouden omdat zij pas als gemeenteraadslid 
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geïnstalleerd werden op 3 januari 2019 en de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 niet 
hebben bijgewoond; 
 
 Met 15 ja-stemmen (Philippe Willequet,Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda 
Van den Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Johan Devenyns, Xavier Roman, 
Chantal Maes-Verbeken, Willem-Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert en Valerie Vandenberghe, 
Raadsleden) en 2 onthoudingen (Eva Vanderschaeve, Carol Verschuere-Boite); 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 20 december 2018 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

2. Goedkeuren notulen van de zitting van 3 januari 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 3 januari 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 3 januari 2019 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Interne Zaken – Financiën – OCMW - Goedkeuren budget 2019 van het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de 
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 
149 tot en met 159; 

 
  Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
wijzigingen;  
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen;  

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijzigingen; 

 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van 
de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;  

 

Gelet op de omzendbrief van 22 maart 2013 van de Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende  de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (2014) volgens de beleids- en 
beheerscyclus; 

 
Gelet op de omzendbrief van 20 juli 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de budgetten en de 
éénjarige meerjarenplannen 2019;  
 
 Gelet op het naar voorgebracht ontwerp van het budget 2019 van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn; 
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Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 17 december 2018, 
inhoudende de vaststelling van het budget 2019 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

 
 Overwegende dat geen gemeentelijke werkingstoelage wordt voorzien aan het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2019; 
 

Na beraadslaging;  
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De Raad keurt het budget 2019 (beleidsnota, financiële nota en de toelichting) goed van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
 

Artikel 2: 
 

Er wordt geen gemeentelijke werkingstoelage voorzien in het budget 2019 van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.  
 

Artikel 3: 
 

Een afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt worden aan de 
voorzitter van het OCMW en aan de financieel directeur. 
 

 

4. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren offerte Eandis voor de 
vervanging van de openbare verlichting rond en op de Sint-Amanduskerk te Kwaremont 
(n.a.v. renovatiewerken) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 
 Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 

in de 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;  
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Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 
17 juni 2013 en latere wijzigingen;  

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 november 2017 inhoudende het 

goedkeuren van het aangepast ontwerp (plannen, bestek en raming) voor de restauratiewerken van 
de Sint-Amanduskerk te Kwaremont;  

 
Overwegende dat naar aanleiding van deze restauratiewerken eveneens de openbare 

verlichting rond en op de Sint-Amanduskerk zal vervangen worden; 
 
Overwegende dat de raming voor de openbare verlichting, opgemaakt door Eandis, 12.257,33 

EUR (incl. BTW) bedraagt (offerte nr. 301413 dd. 22.11.2018); 
 
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken voorzien zijn onder 

jaarbudgetrekening ACT-DUU-11/0670-00/2289000/BESTUUR/CBS/IE-6 van de investeringsuitgaven 

van het budget 2019; 
  
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

Artikel 1: 
 
De offerte voor de vervanging van de openbare verlichting op en rond de Sint-Amanduskerk te 
Kwaremont , opgemaakt door Eandis, met nummer 301413 (dd. 22.11.2018), wordt goedgekeurd en 
dit voor een bedrag van 12.257,33 EUR (incl. BTW). 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling gemeentewerken 
en de afdeling secretariaat. De afdeling gemeentewerken wordt met de uitvoering belast. 
 
 

 
5. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen 

van de wijze van gunnen – Voorzien van extra nooddeuren Feestzaal Brugzavel 
 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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 Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen;  
 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;  
 
 Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 
17 juni 2013 en latere wijzigingen;  

 
Overwegende dat het aangewezen is om extra nooddeuren te voorzien in de gemeentelijke 

feestzaal Brugzavel;  
 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 15.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het voorzien 

van extra nooddeuren voor de feestzaal Brugzavel; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de investeringsuitgaven van het budget 

2019; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 15.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het voorzien van extra 
nooddeuren in de feestzaal Brugzavel, in bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.  
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6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Bekrachtigen beslissingen 
Schepencollege – Toestaan van gratis gebruik of van verminderd tarief voor het gebruik van 
de gemeentelijke zalen tijdens het dienstjaar 2018 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 inhoudende het goedkeuren 
van het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzalen en de beslissing van de 
gemeenteraad van 26 oktober 2017 inhoudende het goedkeuren van het retributiereglement voor 
het gebruik van Zaal De Brug; 
  

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen, in geval van 
hoogdringendheid, gemachtigd is om in bepaalde gevallen, mits een gemotiveerde beslissing 
gebaseerd op sociale of menslievende gronden, of op basis van wederkerigheid wat andere besturen 
betreft,  een vrijstelling of vermindering van de retributie op het gebruik van de gemeentelijke zalen 
toe te staan;  

 
Overwegende dat de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij 

een vrijstelling of vermindering van de retributie op het gebruik van de gemeentelijke zalen wordt 
toegestaan, jaarlijks ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad dienen voorgelegd te worden; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.09.2017 

inhoudende het gratis ter beschikking stellen van feestzaal Brugzavel aan Samana (Ziekenzorg)  voor 
het organiseren van een rommelmarkt op 29 en 30.06.2018; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23.05.2018 

inhoudende het gratis ter beschikking stellen van zaal De Brug aan toneelvereniging TWS, voor de 
benefietvoorstelling t.v.v. ‘Give us a Break’ op 21.09.2018; 

 
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen terecht deze beslissingen tot 

kosteloos gebruik en/of gebruik tegen een verminderd tarief van de gemeentelijke zalen genomen 
heeft; 

 
Overwegende dat voormelde beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen tot 

kosteloos gebruik en/of gebruik tegen een verminderd tarief van de gemeentelijke zalen tijdens het 
dienstjaar 2018 kunnen bekrachtigd worden. 

 
Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen.  
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.09.2017  inhoudende het gratis 
ter beschikking stellen van feestzaal Brugzavel aan Samana (Ziekenzorg) voor het organiseren van 
een rommelmarkt op 29 en 30.06.2018 wordt bekrachtigd. 
 
Artikel 2: 
 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23.05.2018 inhoudende het gratis 
ter beschikking stellen aan de toneelvereniging TWS van zaal De Brug, voor de organisatie van een 
benefietvoorstelling ‘Give us a Break’ op 21.09.2018 wordt bekrachtigd. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Financieel directeur en de 
afdeling financiën. 
 

 

7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Voordragen van kandidaat-bestuurders 
in de opdrachthoudende vereniging ILVA 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging ILVA, met zetel te 9320 Erembodegem, Zuid III, Industrielaan 18; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DEKIMPE Lode 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - DEKIMPE Lode:    17 ja stemmen; 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging ILVA, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 
Erembodegem. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ILVA. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

8. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem in de opdrachthoudende vereniging ILvA  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging ILVA, met zetel te 9320 Erembodegem, Zuid III, Industrielaan 18; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - MARTIN Jean-Paul 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- MARTIN Jean-Paul:  17 ja stemmen. 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Martin Jean-Paul, gemeenteraadslid, Vuntestraat 63 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging 
ILvA, Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Erembodegem. 
 
 

Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ILVA. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging ILvA  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging ILVA, met zetel te 9320 Erembodegem, Zuid III, Industrielaan 18; 
 
 Gelet op de oproepingsbrief dd. 19.12.2018 voor de buitengewone algemene vergadering 
van ILVA op 19.02.2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  
 

Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
opdrachthoudende vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
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bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van:  
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- COUSAERT Thijs    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- ROMAN Xavier 

   
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- COUSAERT Thijs:   17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- ROMAN Xavier:   17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

  
Artikel 1: 
 
De heer Thijs Cousaert, gemeenteraadslid, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging ILVA en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging ILVA en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 
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Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ILVA. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
10. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-lid voor 

het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost en kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur in de intercommunale vereniging CVBA Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit in het Westen (Gaselwest) 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 25 maart 2019 plaatsheeft te Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455; 

  
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt op 19 

november 2018; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij 

Gaselwest onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de Gaselwest-statuten elke 

gemeente het recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC); 
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende 
gemeenten het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om 
dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;  
 

Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van 
de raad van bestuur beperkt is tot negen (9);  

 
  Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 
1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven 
in de toelichtingsnota die aan de aangesloten gemeenten overgemaakt werd; 

 
Overwegende dat de volgende kandidaat voor het RBC Oost en voor de Raad van Bestuur 

wordt voorgedragen:  ROMAN Xavier; 
 
Met éénparigheid van stemmen: 

 
- Kandidaat-lid van het RBC Oost:  

 
ROMAN Xavier:    17 ja stemmen 
 

- Kandidaat-bestuurder:  
 
ROMAN Xavier:    17 ja stemmen 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 

 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de 
eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

 
Artikel 2  
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de intercommunale vereniging Gaselwest, voor een duur 
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste algemene 
vergadering in het jaar 2025. 
 
Artikel 3 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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11. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de 
intercommunale vereniging CVBA Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit in 
het Westen (Gaselwest) 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest; 
 

 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 25 maart 2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede; 

 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 

19 november 2018 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 

wordt dat de deelnemende gemeenten 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 het feit dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid 

kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het 

punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook 
gelden voor de vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet 
als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de 
Raad van Bestuur;  

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
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 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- CAMBRON Daniël   

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- BAERT Willem-Jan   

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- CAMBRON Daniël:   17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- BAERT Willem-Jan:   17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Daniël Cambron, gemeenteraadslid, Hazestraat 11 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger  om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Gaselwest. 
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Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  

 

12. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in IGS Westlede 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging IGS Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DE BACKER Frank 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - DE BACKER Frank:    17 ja stemmen; 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 
9080 Lochristi. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGS Westlede. 
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Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

13. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem in IGS Westlede  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging IGS Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DEVENYNS Johan 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- DEVENYNS Johan:  17 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Devenyns Johan, gemeenteraadslid, Zonnestraat 23 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging 
IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 
 

Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGS Westlede. 
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Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

14. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IGS Westlede 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging IGS Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 
 Gelet op de oproepingsbrief dd. 10.01.2019 voor de buitengewone algemene vergadering 
van IGS Westlede op 19 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  
 

Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
opdrachthoudende vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- VAN DEN ABEELE Linda    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VANDEN BERGHE Valerie    

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
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A. Als vertegenwoordiger: 
 
- VAN DEN ABEELE Linda:   17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VANDEN BERGHE Valerie:   17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
Mevrouw Valerie Vanden Berghe, gemeenteraadslid, Meersestraat 55 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger  om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging IGS Westlede en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel 
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere 
documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de 
gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGS Westlede. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

15. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in TMVW ov 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 

 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij TMVW ov, Stropstraat 1 te 
9000 Gent, voor de activiteit Domeindiensten; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 - ROMAN Xavier 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - ROMAN Xavier:    17 ja stemmen; 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent, voor de activiteit Domeindiensten. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW ov. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

16. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van TMVW ov 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij TMVW ov, Stropstraat 1 te 
9000 Gent;  
 
 Gelet op de statuten van TMVW ov;  
 
 Gelet op de oproepingsbrief dd. 17.01.2019 voor de buitengewone algemene vergadering 
van TMVW ov op 22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  
 

Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
opdrachthoudende vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- BAERT Willem-Jan     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- LACRES José     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- BAERT Willem-Jan:    17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- LACRES José:    17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de 
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer José Lacres, schepen, Watermolenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW ov. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

17. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Aanduiden van een vertegenwoordiger 
in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten IMWV 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij TMVW ov, Stropstraat 1 te 
9000 Gent, voor de activiteit Domeindiensten; 
 
 Gelet op de statuten van TMVW ov; 
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Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een lid 

kan aanduiden in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten IMWV; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - MAES-VERBEKEN Chantal 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - MAES-VERBEKEN Chantal:   17 ja stemmen; 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Mevrouw Chantal Maes-Verbeken, gemeenteraadslid, Spoorweglaan 2 te 9690 Kluisbergen wordt 
aangeduid als lid van het regionaal adviescomité Domeindiensten van TMVW ov en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in het regionaal adviescomité 
Domeindiensten van TMVW ov. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW ov. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

18. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in IMWV ov 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij IMWV ov, met administratieve 
zetel te Stropstraat 1 te 9000 Gent; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - BAERT Willem-Jan 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - BAERT Willem-Jan:   17 ja stemmen; 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen 
als kandidaat-bestuurder van IMWV ov, met administratieve zetel te Stropstraat 1 te 9000 Gent. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IMWV ov. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

19. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van IMWV ov 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij IMWV ov, met administratieve 
zetel te Stropstraat 1 te 9000 Gent;  
 
 Gelet op de oproepingsbrief dd. 18.01.2019 voor de buitengewone algemene vergadering 
van IMWV ov op 12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  
 

Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
opdrachthoudende vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van:  
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier   

   
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda    

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier:    17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda:   17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd in naam van de 
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
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Artikel 2: 
 

Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IMWV ov. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

20. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in LOGO Gezond+ VZW 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij LOGO Gezond+ vzw, Koning 
Willem I – kaai 8 te 9000 Gent;  
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - VAN DEN ABEELE Linda 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - VAN DEN ABEELE Linda:    17 ja stemmen; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van LOGO Gezond+ vzw, Koning Willem I – kaai 8 te 9000 Gent. 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan LOGO Gezond+ VZW. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

21. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van LOGO Gezond+ vzw 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij LOGO Gezond+ vzw, Koning 
Willem I – kaai 8 te 9000 Gent;  
 
 Gelet op de statuten van LOGO Gezond+ vzw;  
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
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 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- VAN DEN ABEELE Linda    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- VAN DEN ABEELE Linda:   17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs:    17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van LOGO Gezond+ vzw en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Thijs Cousaert, gemeenteraadslid, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van LOGO Gezond+ vzw en wordt gevolmachtigd 
in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan LOGO Gezond+ vzw. 
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Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

22. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering vzw RATO 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij RATO vzw, 
Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent;  
 
 Gelet op de statuten van RATO vzw;  
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- LACRES José     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- MAES-VERBEKEN Chantal    

 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- LACRES José:    17 ja stemmen 
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B. Als plaatsvervanger: 
 

- MAES-VERBEKEN Chantal:   17 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer José Lacres, schepen, Middelloopstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van RATO vzw en wordt gevolmachtigd in naam van de 
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
Mevrouw Chantal Maes-Verbeken, gemeenteraadslid, Spoorweglaan 2 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van RATO vzw en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan RATO vzw. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

23. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een vertegenwoordiger 
in de Vervoerregioraad van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
 Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp 
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 
 
 Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s; 
 
 Gelet dat bij die afbakening de gemeente Kluisbergen deel uitmaakt van de vervoerregio 
Vlaamse Ardennen; 
 
 Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt;  
 
 Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
 
 Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad 
op deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het 
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde 
organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, 
opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen 
van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies 
geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma 
en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die 
van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio; 
 
 Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief 
participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare 
informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering 
van concrete acties; 
 
 Overwegende dat derhalve een vertegenwoordiger dient aangeduid te worden om de 
belangen van de gemeente moet behartigen in de Vervoerregioraad;  
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DE BACKER Frank 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
 - DE BACKER Frank:    17 JA STEMMEN 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, schepen bevoegd voor mobiliteit, is 
de vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse 
Ardennen.  
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Artikel 2: 
 
De heer Wouter Govaert en de heer Arne Debyttere zijn de ambtelijke vertegenwoordigers van de 
gemeente in de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordigers zijn gemachtigd 
de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 
 
Artikel 3: 
 
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Vlaamse Ardennen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak 
van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor 
de voorbereiding van concrete projecten 
 
Artikel 4: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vervoerregio Vlaamse Ardennen. 
 
Artikel 6: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

24. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een vertegenwoordiger 
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de 
scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen lid is van de scholengemeenschap Schelde-Leie; 

Overwegende dat ons bestuur een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger dient aan te duiden in het beheerscomité van de scholengemeenschap 
gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie, met zetel te 9750 Zingem, Kerkplein 24; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
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A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda    

 
Met éénparigheid van stemmen: 
 
A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank:    17 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda:   17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs 
Schelde-Leie. 
 
Artikel 2: 
 
Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen worden aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap 
gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie.  
 
Artikel 3: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad of tot het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst 
interlokale vereniging scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie. 
 
Artikel 4: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Scholengemeenschap Gemeentelijk 

Onderwijs Schelde-Leie. 

Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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   25.   Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
 van de opdrachthoudende vereniging ILVA op 19 februari 2019 – Goedkeuren van de 
           dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger  
 en de plaatsvervanger 
 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging ILvA, met 

zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Zuid III, Industrielaan 18; 
 
 Gelet op de aangetekende brief dd. 19 december 2018 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging ILVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering 
die vastgesteld is te  Erembodegem op 19 februari 2019 om 18.30u, met volgende agenda: 

 
1. Samenstellen van het bureau 
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de vennoten 

 
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging ILVA, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),  Zuid III, Industrielaan 
18 vastgesteld te Erembodegem op 19 februari 2019 om 18.30u,  luidend als volgt: 
 

1. Samenstellen van het bureau 
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de vennoten 
 

 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILVA vastgesteld op 19 
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februari 2019 en keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde 
voorstellen goed. 
 

Artikel 3: 
 

De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILVA, vastgesteld op 19 februari 2019, te 
onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van 
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan ILVA en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 

 

26. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 maart 2019 – Goedkeuren van de 
dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle; 
 
 Gelet op de aangetekende brief dd. 21 december 2018 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Buitengewone Algemene 
Vergadering die vastgesteld is te Kuurne op 25 maart om 18.00u, met volgende agenda: 

 
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 

 
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
 
Na beraadslaging; 
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Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199 
vastgesteld te Kuurne op 25.03.2019 om 18.00u,  luidend als volgt: 
 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen 
 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest vastgesteld 
op 25 maart 2019 en keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde 
voorstellen goed. 
 

Artikel 3: 
 

De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, vastgesteld op 25 maart 
2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde 
algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt Gaselwest en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

 
 

27. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –Buitengewone Algemene vergadering 
van IGS Westlede op 19 maart 2019 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt 
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS 

Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 
 Gelet op de brief dd. 10 januari 2019 uitgaande van IGS Westlede waarbij ons bestuur 
uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene vergadering die vastgesteld is te Lochristi op 19 
maart 2019 om 18.00 uur, met volgende agenda: 
 

1. Samenstelling Raad van Bestuur  
 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
 

Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGS 
Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60, vastgesteld te Lochristi op 19 maart 2019 
om 18.00u, luidend als volgt: 
 

1. Samenstelling Raad van Bestuur 
 

Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede, vastgesteld op 19 maart 2019 en keurt, voor 
zoveel als nodig,  de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen goed. 
 
Artikel 3: 
 
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van IGS Westlede, vastgesteld op 19 maart 2019, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde algemene vergadering. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IGS Westlede en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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  28.    Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Buitengewone Algemene Vergadering 
van IMWV ov op 12 maart 2019 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en 
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

  
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IMWV ov, 

met zetel te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22; 
 
Gelet op het aangetekend schrijven  dd. 18 januari 2019 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging IMWV ov waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene 
vergadering die vastgesteld is op 12 maart 2019 te Gent om 10.00 uur, met volgende agenda: 

 
1. Benoemingen bestuurders 
2. Mededelingen 
3. Varia 
 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging IMWV ov, met zetel te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 
vastgesteld te Gent op 12 maart 2019 om 10.00u, luidend als volgt: 
 

1. Benoemingen bestuurders 
2. Mededelingen 
3. Varia 

 
Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IMWV of, vastgesteld op 
12 maart 2019 en keurt, voor zoveel als nodig,  de door de Raad van Bestuur geformuleerde 
voorstellen goed. 
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Artikel 3: 
 
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IMWV ov, vastgesteld op 12 maart 2019 
te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Gemeenteraad 
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde buitengewone 
algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IMWV ov (p/a TMVW, 
Stropstraat 1 te Gent) en aan de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons 
bestuur in deze intercommunale vereniging. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 

29. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
 van TMVW ov op 22 maart 2019 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt 
 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

  
 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat de gemeente is aangesloten bij TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent; 
 

Gelet op het aangetekend schrijven  dd. 17 januari 2019 uitgaande van de opdrachthoudende 
vereniging TMVW ov waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene 
vergadering die vastgesteld is op 22 maart 2019 te Gent om 14.30 uur, met volgende agenda: 

 
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Benoemingen Raad van Bestuur 
4. Benoemingen Regionale Adviescomités Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire diensten 
6. Mededelingen 
7. Varia 
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Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

  
Na beraadslaging; 

Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging TMVW ov, met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, vastgesteld te Gent 
op 22 maart 2019 om 14.30u, luidend als volgt: 
 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Benoemingen Raad van Bestuur 
4. Benoemingen Regionale Adviescomités Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire diensten 
6. Mededelingen 
7. Varia 

 
Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov vastgesteld op 
22 maart 2019 en keurt, voor zoveel als nodig,  de door de Raad van Bestuur geformuleerde 
voorstellen goed. 
 
Artikel 3: 
 
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov, vastgesteld op 22 maart 
2019 te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de 
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde 
buitengewone algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVW ov en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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30. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel  – Aanduiden van vertegenwoordigers 
in het Comité voor Toerisme 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 31 januari 1984 inhoudende goedkeuren 
van de statuten van het Comité voor Toerisme; 
 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in het Comité voor Toerisme  een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
het Comité voor Toerisme aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    ZWIJSEN Catharina 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  LIETAR Lieve 
- voor de N-VA-fractie:   TAS Chris 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- ZWIJSEN Catherine:   17 ja stemmen 
 - LIETAR Lieve:    17 ja stemmen 
 - TAS Chris:    17 ja stemmen 
  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in het Comité voor 
Toerisme: 
 
1) Mevrouw ZWIJSEN Catharina, Stooktestraat 8 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) Mevouw LIETAR Lieve,  Zulzekestraat 43 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) De heer TAS Chris, , Zulzekestraat 27 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
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Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van het Comité voor Toerisme.  
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

31. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 februari 1992 inhoudende de 
principebeslissing tot oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) 
en de goedkeuring van de statuten; 
 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 april 2003 inhoudende goedkeuring van de 
statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad); 
 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2005 inhoudende goedkeuring van 
een wijziging van de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad); 
 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke adviesraad voor milieu en 
natuur (Mina-raad) een vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    MAES-VERBEKEN Chantal 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  MARTIN Marie-Thérèse 
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- voor de N-VA-fractie:   TAS Chris 
 

Met éénparigheid van stemmen: 
 
- MAES-VERBEKEN Chantal:  17 ja stemmen 

 - MARTIN Marie Thérèse:  17 ja stemmen 
 - TAS Chris:    17 ja stemmen 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad): 
 

1) Mevrouw MAES-VERBEKEN Chantal, Spoorweglaan 2 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) Mevrouw MARTIN Marie Thérèse, Middelloopstraat 2 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) De heer TAS Chris, Zulzekestraat 27 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 

 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke adviesraad 
voor milieu en natuur (Mina-raad).   
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

32. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke sportraad 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2003 inhoudende goedkeuren van 
de statuten van de gemeentelijke sportraad; 
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 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke sportraad een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke sportraad  aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    ROMAN Xavier 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  SCHOONEJANS Alain 
- voor de N-VA-fractie:   CROMBEZ Andi 
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- ROMAN Xavier  17 ja stemmen. 
- SCHOONEJANS Alain  17 ja stemmen. 
- CROMBEZ Andi  17 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger  van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
sportraad. 
 
1) De heer ROMAN Xavier, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) De heer SCHOONEJANS Alain, Grote Herreweg 183 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) De heer CROMBEZ Andi, Buissestraat 8 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke sportraad.  
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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33. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke culturele raad 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 september 1992 inhoudende de 
oprichting van een gemeentelijke raad voor cultuurbeleid en de goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement van de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid; 
 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke culturele raad een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke culturele raad  aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    VANDEN BERGHE Valerie 
- voor de CD&V PLUS -fractie:  LIETAR Lieve 
- voor de N-VA-fractie:   DEVENYNS Johan 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
 - VANDEN BERGHE Valerie: 17 ja stemmen 
 - LIETAR Lieve:   17 ja stemmen 
 - DEVENYNS Johan:  17 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
culturele raad: 
 
1) Mevrouw VANDEN BERGHE Valerie, Meersestraat 55 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) Mevrouw LIETAR Lieve, Zulzekestraat 43 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) De heer DEVENYNS Johan, Zonnestraat 23 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
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Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke culturele 
raad.   
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

34. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke sociale raad 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 1981 inhoudende goedkeuring 
van de statuten van de gemeentelijke sociale raad; 
 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke sociale raad een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke sociale raad aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    CAMBRON Daniël 
- voor de CD&V PLUS -fractie:  BOITE Carole 
- voor de N-VA-fractie:   WULGAERT Ellen 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
 - CAMBRON Daniël:   17 ja stemmen 

- BOITE Carole:    17 ja stemmen 
 - WULGAERT Ellen:   17 ja stemmen. 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
sociale raad: 
 
1) De heer CAMBRON Daniel, Hazestraat 11 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) Mevrouw BOITE Carole, Veerstraat 7 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) Mevrouw WULGAERT Ellen, Buissestraat 8 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke sociale raad.  
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

35. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke jeugdraad 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 1982 inhoudende goedkeuring 
van de statuten van de gemeentelijke jeugdraad; 
 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke jeugdraad een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
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 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke jeugdraad aan te stellen; 
 
 
Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    COUSAERT Thijs 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  DEBAERE Johan 
- voor de N-VA-fractie:   D’HEEDENE Céline 
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- COUSAERT Thijs  17 ja stemmen 
- DEBAERE Johan  17 ja stemmen 
- D’HEEDENE Céline  17 ja stemmen 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
jeugdraad: 
 

1) De heer COUSAERT Thijs, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) De heer DEBAERE Johan, Grote Herreweg 105 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) Mevrouw D’HEEDENE Céline, Avelgemstraat 51 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 

 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad.  
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

36. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke seniorenadviesraad 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in de gemeentelijke seniorenadviesraad een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
de gemeentelijke seniorenadviesraad aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    ANRIJS Dina 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  DE BAERE Bernadette 
- voor de N-VA-fractie:   VOET Arlette 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
 - ANRIJS Dina:   17 ja stemmen 
 - DE BAERE Bernadette:  17 ja stemmen 
 - VOET Arlette:   17 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de Gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
seniorenadviesraad: 
 
1) Mevrouw ANRIJS Dina, Veerstraat 6 te 9690 Kluisbergen (GB) 
2) Mevrouw DE BAERE Bernadette, Zonnestraat 29 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) Mevrouw VOET Arlette, Groendreef 7 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Voorzitter van de gemeentelijke 
seniorenadviesraad.  
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Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

37. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van een 
vertegenwoordiger in de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2007 inhoudende goedkeuren 
van de statuten van de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO); 
 

Overwegende dat het voor een democratische besluitvorming  aangewezen is dat elke in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke fractie in het Lokaal Overleg Kinderopvang  een 
vertegenwoordiger als waarnemer, zonder stemrecht, zou afvaardigen; 
 
 Overwegende dat, gelet op de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, het aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in 
het LOKO aan te stellen; 
 
 Gelet op de voordrachten van: 
 

- voor de G.B.-fractie:    ZWIJSEN Catharina 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  MARTIN Marie-Thérèse 
- voor de N-VA-fractie:   WULGAERT Ellen 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
 - ZWIJSEN Catharina:   17 ja stemmen 
 - MARTINE Marie-Thérèse  17 ja stemmen 
 - Ellen WULGAERT:   17 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en als waarnemer, zonder stemrecht, in de gemeentelijke 
adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO): 
 
1) Mevrouw ZWIJSEN Catharina, Stooktestraat 8 te 9690 Kluisbergen (GB) 
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2) Mevrouw MARTIN Marie-Thérèse, Middelloopstraat 2 te 9690 Kluisbergen (CD&V PLUS) 
3) Ellen WULGAERT, Buissestraat 8 te 9690 Kluisbergen (N-VA) 
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de gemeentelijke adviesraad 
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO). 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 

 
 

De zitting wordt geheven te 20u30 
 

Aldus gedaan in zitting van 31 januari 2019 en goedgekeurd in zitting van 28 februari 2019 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
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