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Notulen Gemeenteraad dd. 25 april 2019 

   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  25 APRIL 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. 

Verontschuldigd: schepen Linda Van den Abeele 

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

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 maart 2019 

 

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

Gelet op de bepalingen van 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 ontwerpnotulen van de zitting van 28 maart 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 28 maart 2019 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 28 maart 2019 

 

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

Gelet op de bepalingen van 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 zittingsverslag van de zitting van 28 maart 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 28 maart 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 

3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in de Sociale Huisvestingsmaatschappij 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; 
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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 de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde; 
 

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:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, 
St. Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde. 
 

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 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen, St. Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van de 
Huisvestingsmaatschappij 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; 
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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 de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, St. Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde; 
 
 Gelet op de statuten van de Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen;   
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
Maatschappij; 

 
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: 
 

- BAERT Willem-Jan     
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- VAN DEN ABEELE Linda:  16 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan:   16 ja stemmen 
 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Mevr. 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 Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 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: 
 

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 Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen 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 de Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 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 lid is van Bosgroep Vlaamse Ardennen tot 
Dender vzw, met zetel te 9600 Ronse, Veemarkt 27; 
 

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:  16 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 Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, Veemarkt 27 te 9600 Ronse. 
 

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 Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, 
Veemarkt 27 te 9600 Ronse. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de Bosgroep 
Vlaamse Ardennen tot Dender 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 lid is van Bosgroep Vlaamse Ardennen tot 
Dender vzw, met zetel te 9600 Ronse, Veemarkt 27; 
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze Bosgroep; 

 
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: 
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A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DEKIMPE Lode    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DEKIMPE Lode:   16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs:   16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A, wordt aangeduid als vertegenwoordiger om 
de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen van de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 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 de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 
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 de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 
vzw. 
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Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Intrekken beslissing dd. 31.01.2019 
i.v.m. aanduiden van een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger op de 
Algemene vergadering van IGS Westlede en aanduiden van een nieuwe 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; 
 

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

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31.01.2019 waarbij Linda Van den Abeele als 
effectieve vertegenwoordiger en Valerie Vanden Berghe als plaatsvervangende vertegenwoordiger 
werden aangeduid voor de Algemene Vergadering van IGS Westlede; 

 

Overwegende dat wordt voorgesteld deze beslissing in te trekken en een nieuwe effectieve 
en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te stellen; 

 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DE BACKER Frank    
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- VAN DEN ABEELE Linda    
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank:   16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda:  16 ja stemmen. 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De beslissing van de gemeenteraad van 31.01.2019 inhoudende de aanstelling mevrouw Linda Van 
den Abeele als effectieve vertegenwoordiger en mevrouw Valerie Vanden Berghe als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van IGS Westlede wordt 
ingetrokken.  
 
Artikel 2: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 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 3: 

 
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 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 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 IGS Westlede. 
 
Artikel 6: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
 

8. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene vergadering van de 
intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS Westlede) op 5 juni 2019 – Goedkeuren 
van de dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 

 
 De Raad, 
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 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 IGS 

Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 
 Gelet op de brief dd. 5 april 2019 uitgaande van IGS Westlede waarbij ons bestuur 
uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die vastgesteld is te Lochristi op 5 juni 2019 om 
19.00 uur, met volgende agenda: 
 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2008 en Buitengewone Algemene  
Vergadering 19/03/2019 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders 

 
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 algemene vergadering van IGS Westlede, met zetel te 
9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60, vastgesteld te Lochristi op 5 juni 2019 om 19.00u, luidend als 
volgt: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2008 en Buitengewone 
Algemene Vergadering 19/03/2019 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders 
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Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van IGS Westlede, vastgesteld op 5 juni 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 5 juni 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. 
 

9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel –Algemene vergadering van Zefier cvba op 
13 juni 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 vennoot is van de cvba Zefier; 
 

 Gelet op de brief dd. 18 maart 2019 uitgaande van Zefier cvba, waarbij ons bestuur 
uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die vastgesteld is te Brugge op 13 juni 2019 om 
14.00u, met volgende agenda: 
 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 

en toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen 
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 Na beraadslaging.  
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van Zefier cvba, met zetel te 
Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel, vastgesteld te Brugge op 13 juni 2019 om 14.00u, luidend als 
volgt: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling en toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen 

 
Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van Zefier cvba, vastgesteld op 13 juni 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 Zefier cvba, vastgesteld op 13 juni 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 Zefier cvba 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. 
 

10. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Algemene Vergadering van de  
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV) op 25 juni 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; 
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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 ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging CVBA 
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING IN VLAANDEREN (IMWV), met zetel 
te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22; 

 
Gelet op de aangetekende brief dd. 25 maart 2019, uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging IMWV waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die vastgesteld 
is op 25 juni 2019 te Gent om 11.00 uur, met volgende agenda: 

 
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018 
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

3. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen – Raad van Bestuur 
7. Evaluatie legislatuur 2013-2018 
8. Gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband IMWV te beëindigen 
9. Varia en mededelingen 

 

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

Na beraadslaging; 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING IN VLAANDEREN 
(IMWV), met zetel te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, vastgesteld te Gent op 25 juni 2019 
om 11.00u, luidend als volgt: 
 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018 
c. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

3. verslag van de commissaris (lid IBR) 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
6. Statutaire benoemingen – Raad van Bestuur 
7. Evaluatie legislatuur 2013-2018 
8. Gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband IMWV te beëindigen 
9. Varia en mededelingen 
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Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IMWV vastgesteld op 25 juni 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 algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging IMWV, vastgesteld op 25 juni 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 de voorzitter van  de  
opdrachthoudende vereniging IMWV (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. 
 
 
 

11. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Sport, Recreatie en Jeugd – Goedkeuren van de jaarrekening 
dienstjaar 2018 en het budget dienstjaar 2019 van de interlokale Vereniging Burensportdienst 
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; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 oktober 2004 inhoudende goedkeuren 
van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging BURENSPORTDIENST 
VLAAMSE ARDENNEN; 
 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 9 april 2015 inhoudende het goedkeuren 
van de statutenwijziging (en aangepaste overeenkomst) betreffende de oprichting van de interlokale 
vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;  
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 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 juni 2018 inhoudende het goedkeuren 
van de aangepaste overeenkomst interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 
 
 Overwegende dat ons bestuur deelnemer is in de interlokale vereniging BURENSPORTDIENST 
VLAAMSE ARDENNEN, met zetel te 9600 Ronse, Leuzesesteenweg 241; 
 
 Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van deze overeenkomst de rekening van de 
interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten wordt voorgelegd; 
 

Overwegende dat de algemene vergadering van de interlokale vereniging Burensportdienst 
Vlaamse Ardennen op 12 maart 2019 de jaarrekening 2018 en het budget 2019 goedkeurde; 

 
 Gelet op de naar voorgebrachte jaarrekening voor het dienstjaar 2018 en het budget voor 
het dienstjaar 2019 van de interlokale vereniging BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN. 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen;  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De Raad keurt de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 en het budget voor het dienstjaar 2019 van 
de interlokale vereniging BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN goed. 
 
Artikel 2 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging BURENSPORTDIENST 
VLAAMSE ARDENNEN, de afdeling sport en de afdeling secretariaat.  De afdeling sport wordt met de 
uitvoering ervan belast. 
 
 

12. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren bestek en raming en bepalen van de 
wijze van gunnen – Affrezen en overlagen Biesstraat 

 
 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;  
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 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 de Biesstraat af te frezen en te overlagen; 
 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 25.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het affrezen en 

overlagen van de Biesstraat; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 25.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het affrezen en overlagen van 
de Biesstraat, 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.  
 

13. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren bestek en raming en bepalen van de 
wijze van gunnen – Schilderen van een aantal klaslokalen in de GBS De Start 

 
 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; 

 
 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 schilderwerken uit te voeren aan een aantal 

klaslokalen in de GBS De Start; 
 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 25.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het uitvoeren 

van de schilderwerken aan een aantal klaslokalen in de GBS De Start; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder voorafgaande bekendmaking; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 25.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het uitvoeren van 
schilderwerken aan een aantal klaslokalen in de GBS De Start, 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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14. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken - Goedkeuren offerte voor de vernieuwing 
van de openbare verlichting in de Kapellestraat 

 
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 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 in de Kapellestraat de bestaande openbare verlichting vervangen zal 
worden in het kader van wegenis- en rioleringswerken;  

 
Gelet op de offerte dd. 15.11.2017  uitgaande van Eandis, President Kennedypark 12 te 8500 

Kortrijk, i.v.m. het plaatsen van nieuwe OV-installatie in de Kapellestraat, met een kostenraming van 
15.700,91 EUR (incl. BTW); 
 

Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De offerte dd. 15.11.2017 t.b.v. 15.700,91 EUR (incl. BTW) voor het plaatsen van nieuwe OV-
installatie in de Kapellestraat te Kluisbergen, opgemaakt door Eandis, in bijlage aan dit besluit 
gehecht, wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis (Fluvius), de afdeling gemeentewerken 
en de afdeling secretariaat. De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering belast. 
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15. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Toekennen nominatieve toelage aan de Koninklijke 
 Wielerclub De Scheldetrappers voor het dienstjaar 2019 

 
 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 van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

aanwending van sommige toelagen, inzonderheid op de artikelen 3, 4 en 7; 
 
Gelet op de vraag uitgaande van de Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers m.b.t. het 

bekomen van een toelage voor dienstjaar 2019 en dit als tussenkomst voor het organiseren van een 
etentje voor de seingevers; 

 
Overwegende dat de Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers niet in aanmerking komt 

voor het verkrijgen van een subsidie via het subsidiereglement voor sportverenigingen of via het 
subsidiereglement voor culturele of socio-culturele verenigingen; 

 
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om dan ook een 

nominatieve toelage toe te kennen van 200,00 EUR aan de Koninklijke Wielerclub De 
Scheldetrappers als tussenkomst voor het organiseren van een etentje voor de seingevers;  

 
Na beraadslaging.  
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad kent voor een nominatieve toelage toe van 200,00 EUR aan de Koninklijke Wielerclub De 
Scheldetrappers, als tussenkomst voor het organiseren van een etentje voor de seingevers. 
 
Artikel 2: 
 
De in artikel één van deze beslissing genoemde trekker van de toelage wordt ontslagen van de door 
de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige toelagen voorgeschreven verplichtingen zonder evenwel ontslagen te worden van de 
verplichtingen opgelegd in artikel 3 en 7 lid 1, 1° van deze wet. 
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Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers, 
de Financieel directeur, de afdeling secretariaat en de afdeling financiën.  De afdeling financiën 
wordt met de uitvoering ervan belast. 
 
 
 

16. Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur – Vraag van de N-VA-fractie – Afschaffing Belasting 
op motoren 

 

 
Dit agendapunt wordt besproken. 
Er wordt geen formele beslissing genomen. 

 
 
 

De zitting wordt geheven te 20u25 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 25 april 2019 en goedgekeurd in zitting van 3 juni 2019 
 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
 

 


