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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  26 SEPTEMBER 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. 

Verontschuldigd: schepen Lode Dekimpe 
 
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: 
 
 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 juni 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 27 juni 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 27 juni 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 27 juni 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 het zittingsverslag van de zitting van 27 juni 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 27 juni 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 

 
3. Afdeling Interne zaken – Financiën – Goedkeuren budgetwijziging gemeente 2019/1 
 

 
De Raad, 

 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

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

 
 Overwegende dat diverse jaarbudgetrekeningen in het budget 2019 dienen gewijzigd te 

worden; 
 
 Gelet op het voorliggend ontwerp van de budgetwijziging 2019/1, bestaande uit: 

- Verklarende nota 
- Financiële nota 

 
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18.09.2019 

inhoudende het goedkeuren van het ontwerp budgetwijziging 2019/1 van de gemeente;  
 

 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De raad keurt de budgetwijziging 2019/1 van de gemeente, bestaande uit de verklarende nota en de 
financiële nota, in bijlage aan dit besluit gehecht, goed. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de Financieel directeur, de 
afdeling secretariaat en de afdeling financiën. 
 

4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren ontwerpakte voor de 
aankoop van een stuk achter de Molenstraat  

 
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 beslissing van de Gemeenteraad van 28 februari 2019 inhoudende het 
goedkeuren van de principebeslissing tot het aankopen van een stuk grond achter de Molenstraat, 
met een oppervlakte van ongeveer 46a49ca en een geschatte waarde van 53.463,50 EUR (11,50 EUR 
/m²) en dit voor de uitbreiding van de parking in de Molenstraat.   
Het betreft volgende percelen: 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 44/z: 6a00ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 31/a: 9a70ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 30/b: 9a39ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, deel perceel 26/h: ongeveer 16a25ca (te bepalen door opmeting) 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, deel perceel 26/g: ongeveer 5a15ca (te bepalen door opmeting) 

 
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 19 maart 2019 

inhoudende het aanstellen van Geassocieerde notarissen Ghys en De Brauwere tot het verlijden van 
de akte voor de aankoop van dit stuk grond; 

 
Gelet op de ontwerpakte voor de aankoop van een stuk grond achter de Molenstraat, 

eigendom van mevrouw Irma Vangheluwe en kinderen en eigendom van de heer en mevrouw Yves 
De Vos-Ann Vande Wiele, met volgende kadastrale gegevens: 
 * Lot 1 (eigendom van mevr. Irma Vangheluwe en kinderen): 
  een perceel grond gelegen inwaarts de woning Molenstraat 22, bekend op  
  het kadaster volgens titel onder de sectie A deel van nummer 26HP0000 en  
  nummers 30BP0000, 31AP0000 en 44ZP0000 voor een gezamenlijke   
  oppervlakte van eenenveertig are negen centiare (41a 9ca) en na voorafgaandelijke 
  perceelsidentificatie gekend onder de sectie A nummer 776AP0000 voor een zelfde 
  oppervlakte. 
 * Lot 2 (eigendom van de heer en mevrouw Yves De Vos-Ann Vande Wiele: 
  een perceel grond gelegen inwaarts de woning Molenstraat 20, bekend op  
  het kadaster volgens titel onder de sectie A deel van nummer 26GP0000 met  
  een oppervlakte van vijf are drieënvijftig centiare (5a 53ca) en na voorafgaandelijke 
  perceelsidentificatie gekend onder de sectie A nummer 26KP0000 voor een zelfde 
  oppervlakte. 

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 
 
De Raad keurt de ontwerpakte goed, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, opgemaakt door 
Notariaat Ghys & De Brauwere, Berchemstraat 47 te Kluisbergen, voor de aankoop van een stuk 
grond achter de Molenstraat, eigendom van mevrouw Irma Vangheluwe en kinderen en eigendom 
van de heer en mevrouw Yves De Vos-Ann Vande Wiele, kadastraal gekend als: 
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 * Lot 1 (eigendom van mevr. Irma Vangheluwe en kinderen): 
  een perceel grond gelegen inwaarts de woning Molenstraat 22, bekend op  
  het kadaster volgens titel onder de sectie A deel van nummer 26HP0000 en  
  nummers 30BP0000, 31AP0000 en 44ZP0000 voor een gezamenlijke   
  oppervlakte van eenenveertig are negen centiare (41a 9ca) en na voorafgaandelijke 
  perceelsidentificatie gekend onder de sectie A nummer 776AP0000 voor een zelfde 
  oppervlakte. 
 * Lot 2 (eigendom van de heer en mevrouw Yves De Vos-Ann Vande Wiele: 
  een perceel grond gelegen inwaarts de woning Molenstraat 20, bekend op  
  het kadaster volgens titel onder de sectie A deel van nummer 26GP0000 met  
  een oppervlakte van vijf are drieënvijftig centiare (5a 53ca) en na voorafgaandelijke 
  perceelsidentificatie gekend onder de sectie A nummer 26KP0000 voor een zelfde 
  oppervlakte. 
 
Artikel 2:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Notariaat Ghys & De 
Brauwere, de Financieel directeur, de afdeling secretariaat en de afdeling financiën.  De afdeling 
secretariaat wordt belast met de uitvoering ervan. 
 
 

  
5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Bekrachtigen beslissing Schepencollege 

dd. 19.6.2019 inhoudende de goedkeuring van de toetreding tot de dienstverlenende 
vereniging Cipal 

 

 
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 titel 3 van het Decreet Lokaal bestuur de intergemeentelijke samenwerking; 
 
  Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van Cipal van 31 januari 2019; 
 
  Overwegende dat na onderzoek overeenkomstig art. 420 Decreet Lokaal bestuur blijkt dat 
een toetreding tot Cipal aangewezen is; 
 
  Overwegende dat Cipal tot doel heeft "de studie, de organisatie en de promotie van de 
informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers"; 
 
  Gelet op de rechten verbonden aan het lidmaatschap van Cipal, o.m. op het vlak van 
medezeggenschap en inspraak in het door Cipal gevoerde beleid en op het vlak van het mede-
eigenaarschap van de activa van Cipal; 
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 Overwegende dat door de toetreding tot Cipal de gemeente Kluisbergen mee kan genieten 
van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke 
lokale besturen; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen door toetreding o.m. zal kunnen genieten van de 

gunstigere (kostendelende) tarieven voor deelnemers inzake de dienstverlening van Cipal op het vlak 
van informatieveiligheid; 

 
 Overwegende dat voor deelnemende besturen de mogelijkheid bestaat tot inhouse gunning 

voor bepaalde projecten; 
 

 Overwegende dat een intergemeentelijk samenwerkingsverband als publiek rechtspersoon 
een betere garantie biedt op het vlak van het verzekeren van de continuïteit van de aangeboden 
diensten; 

 
Overwegende dat de toetreding tot Cipal voor de gemeente Kluisbergen mogelijkheden 

schept om de werking van de gemeente efficiënter, rationeler en sneller te laten verlopen; 
 

 Overwegende dat aan de gemeente Kluisbergen bij de voorgenomen toetreding overeen-
komstig artikel 13 van de statuten van Cipal een kapitaalplaatsing zal worden gevraagd van 1625,00 
EUR, na aanvaarding door de algemene vergadering van Cipal van het lidmaatschap; dat deze 
kapitaalplaatsing overeenkomt met het aantal inwoners, zoals opgenomen in de meest recente 
publicatie van het Belgisch Staatsblad, zijnde 6.486 vermenigvuldigd met 0,25 en afgerond naar een 
hoger honderdvijfentwintigtal; 
 
  Overwegende dat door deze kapitaalplaatsing de gemeente Kluisbergen 13 aandelen zal 
verwerven; 
 
 Gelet op de beslissing van het Schepencollege dd. 19 juni 2019 waarbij de statuten van de 
dienstverlenende vereniging Cipal werden goedgekeurd en beslist werd toe te treden tot deze 
vereniging voor de duur van haar bestaan; 
 
 Overwegende dat het schepencollege deze beslissing heeft genomen zodanig dat deze reeds 
kon worden voorgelegd aan de algemene vergadering van Cipal in juni 2019, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad; 
 
 Overwegende dat het voorkomt dat het schepencollege terecht deze beslissing reeds heeft 
genomen en dat het derhalve aangewezen voorkomt deze beslissing te bekrachtigen;  
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De beslissing van het Schepencollege dd. 19 juni 2019 inhoudende de goedkeuring van de toetreding 
tot de dienstverlenende vereniging Cipal wordt bekrachtigd. 
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Artikel 2:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cipal. De financieel directeur wordt hiervan in 
kennis gesteld en met de uitvoering belast. 
 

 
6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel - Goedkeuren aanbod openbare 

verlichting door distributienetbeheerder Gaselwest met betrekking tot de inbreng 
‘Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen’ en kennisneming bijhorend reglement  

 

 

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 schrijven dd. 03.09.2019 van Fluvius met betrekking tot de inbreng van de 
openbare verlichting in de Assets van de distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale 
Gaselwest; 

 Context en motivering 

De gemeente Kluisbergen neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel 
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de 
distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, 
met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen 
in het distributienettarief. 

De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienst-
verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit.  Dit is een niet-
gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de 
deelnemers. 

De deelnemers van Gaselwest hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de 
distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de 
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist.  Statutair werd 
ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor 
de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare 
verlichting steeds herroepbaar is.  
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Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting, milieu, 
energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op het vlak 
van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om 
gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en 
vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. Daarnaast hebben 
de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot doelstellingen op het vlak 
van energie-efficiëntie en CO2-besparing. 

Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System 
Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op 
maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop 
geïnstalleerde applicaties).  

De raad van bestuur van Gaselwest heeft in zitting van 8 mei 2019 het reglement ‘Fluvius Openbare 
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd.  Dit 
reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 
onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat: 

Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting 

Er wordt voorgesteld om de per 1 januari 2020 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die 
zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die 
toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name: 

 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 
en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het 
beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als 
‘optical guidance’. 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg 
of plein. 

 straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de 
gemeente. 

De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten 
inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de 
geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 
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 Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij 
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals 
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente. 

 Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen 
zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke 
lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van het aanbod.   

Worden buiten de scope gehouden: 

 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente). 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode), 
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie 
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de 
gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 

 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte 
afspraken worden gemaakt. 

 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en 
signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de inbrengwaarde in 
OV-aandelen 

Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare 
verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties. 

De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 
armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding.   

De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 

 een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 

 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen 
(min. 75 percent van de inbrengwaarde).  Op de buitengewone algemene vergadering van 
december ek. zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring worden 
voorgelegd.   

Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken gemeenten de 
opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  
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Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als 
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd worden. 

 

Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom als 
activa. 

De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven worden, 
gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De 
afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden. 

Dienstverlening na overdracht 

Meerjarig investeringsplan/-budget 

Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen 
in het (door de betrokken gemeente en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig 
investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en 
worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien 
gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals onder meer 
m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 
investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst 
deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan 
gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit). 

De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de 
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme en 
de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen. 

De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in 
een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget 
(jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op 
basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  

Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 
masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget, 
enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de 
asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals 
opgenomen in de masterplannen. 

Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed binnen het 
budget voor het daaropvolgende jaar.  

De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks 
vastgelegde catalogus. 
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De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals 
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

 

Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City 

Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties, 
steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de 
overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur. 
Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, 
telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd worden. 

Rapportering 

Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het overeengekomen 
actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, investeringen en onderhoud, 
nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-
infrastructuur,…). 

Financiële gevolgen 

Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030 
bedraagt 1 204 150 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.   

Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op de 
in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest; 

Na beraadslaging; 

Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 
 
De raad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van Gaselwest in zitting van 8 mei 2019.  
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Artikel 2 
 
De raad hecht zijn goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan 
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties. 
 
En bijgevolg hecht de raad tevens zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van 
de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting 
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de 
opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze 
aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
Artikel 3 
 
De raad beslist de inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de 
statuten van Gaselwest uit te breiden wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in 
het reglement. 

 
Artikel 4 
 
De raad beslist de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een 
inventariswaarde 31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 158.159 euro in cash 
(zijnde25% van de inbrengwaarde) en 474.478 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de 
inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 
 
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in 
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  
 
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en 
armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 
januari 2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 
2019, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding). 
 
Artikel 5 
 
De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 
 
Artikel 6 
 
De Voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden aangeduid om als 
gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de 
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het 
overschrijven van de inbrengakte. 
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Artikel 7 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  
 
Artikel 8: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financieel directeur, de afdeling 
gemeentewerken, de afdeling secretariaat en de afdeling financiën.  De afdeling secretariaat wordt 
met de uitvoering ervan belast. 
 

 
7. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur  
 
 

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 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, Hoofdstuk 
8; 
 

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale 
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor 
hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs; 
 

 Gelet op het overleg in de schoolraad van 23 september 2019; 
 

 Gelet op de onderhandelingen in het afzondelijk bijzonder comité van 23 september 2019; 
 

 Overwegende dat vanaf het schooljaar 2019-2020 lokale samenwerkingsinitiatieven 
georganiseerd kunnen worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger 
onderwijs, 
 

 Overwegende dat die samenwerkingsinitiatieven de volgende doelstellingen realiseren 
1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen basisonderwijs of 
secundair onderwijs versterken; 
2° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair onderwijs en 
deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten tot stand brengen; 
3° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven van artistieke 
interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder leerlingen uit 
scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan de leerlingenkenmerken, 
vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de 
gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel 225, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs. 
 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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 Overwegende dat om deze samenwerking te stimuleren via het project Kunstkuur 
ondersteuning is voorzien onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen, 
 
 Overwegende dat aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief ten minste één academie 
en één school voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs moet 
deelnemen, 
 
 Overwegende dat de stad Ronse vanaf het schooljaar 2019-2020 met haar academie een 
samenwerking voor drie jaar wil aangaan met volgende onderwijsinstellin(en): GBS De Start, 
Kloosterstraat 24 te 9690 Kluisbergen – Gemeentebestuur, Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen;  
 
 Overwegende dat volgende externe partner(s) relevant wordt/worden geacht voor het 
realiseren van de doelstellingen en bijgevolg bij het samenwerkingsinitiatief wordt/worden 
betrokken: ‘Un oeuf is un oeuf’ 
 
 Overwegende dat de schoolbesturen van alle betrokken instellingen voor 1 maart 2019 een 
samenwerkingsovereenkomst moeten afsluiten die de volgende elementen bevat: 
1° de planning van de leeractiviteiten; 
2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen voor hoger 
onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het ter beschikking stellen van 
personeelsleden, schoolinfrastructuur, leermiddelen, materiaal en vervoer; 
3° als samengewerkt wordt met andere externe partners, de manier waarop de samenwerking wordt 
vormgegeven, 
 
 Overwegende dat online een ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend op uiterlijk 1 
maart 2019 en dat deze ondersteuningsaanvraag zal worden beoordeeld door een 
beoordelingscommissie die haar advies voorlegt aan de minister van Onderwijs en Vorming, 
 
 Overwegende dat de minister van Onderwijs en Vorming een beslissing neemt en deze 
uiterlijk op 15 mei 2019 wordt meegedeeld aan de betrokken partners, 
 
 Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst slechts effectief uitwerking zal hebben 
op 1 september 2019 als de ondersteuningsaanvraag wordt goedgekeurd; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1  
 
De gemeente Kluisberen gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen de Kunstacademie   
Vlaamse Ardennen van de Stad Ronse en GBS De Start, Kloosterstraat 24 te 9690 Kluisbergen –  
Gemeentebestuur, Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen.  
 
Artikel 2  
 
De raad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed dat als bijlage bij dit besluit is  
gevoegd.  
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Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van de Academie en aan de 
directeur van de GBS.  
De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering ervan belast. 
 
 

 
8. Afdeling Veiligheidszaken – Lokale Politie – Goedkeuren principiële toestemming voor 

cameragebruik door de politiezone 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 Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, en latere wijzigingen, in het 
bijzonder de artikelen 25/3 en 25/4; 

 Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en 
fundamentele vrijheden; 

 Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG); 

 Gelet op Richtl. (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het 
oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS); 

 Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017; 

 Gelet op de algemene verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018; 

 Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; 
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 Gelet op de brief dd. 17 juni 2019 van de Korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen 
betreffende de aanvraag om principiële toestemming van de gemeenteraad voor het cameragebruik 
in de politiezone Vlaamse Ardennen, omvattende de concrete aanvraag voor het verkrijgen van de 
principiële toestemming, en de bijlagen A tot en met C omvattende : mindmap politioneel 
cameragebruik, de exacte locaties van het vast cameranetwerk te Oudenaarde en de exacte locaties 
van het ANPR-netwerk in de gemeenten van de politiezone. 

 Overwegende dat een recente wetswijziging van de wet op het politieambt het gebruik van 
camera’s door politiediensten regelt en bepaalt dat een politiedienst camera’s (zichtbare camera’s) 
kan plaatsen en gebruiken of op een zichtbare wijze gebruik kan maken van camera’s geplaatst door 
derden op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt (met name camera’s waarvan de politie 
niet zelf de verantwoordelijke is voor de verwerking ervan), na voorafgaandelijke principiële 
toestemming van de gemeenteraad, wanneer het om een politiezone gaat; 

Overwegende dat door de Korpschef een aanvraag werd ingediend tot het verkrijgen van de 
principiële toestemming voor cameragebruik door de politiezone Vlaamse Ardennen waarbij een 
conceptnota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die een totaalbeeld biedt van de wijze waarop 
de politiezone een technisch hulpmiddel als camera’s wenst in te zetten; 

Overwegende dat de conceptnota alle verschillende cameratoepassingen bevat die de 
politiezone Vlaamse Ardennen overweegt en deze allen behoren tot de categorie van zichtbare 
camera’s (met uitzondering van de bodycam), die zullen ingezet worden in niet besloten plaatsen; 

Overwegende dat de nota een overzicht biedt van alle aanwezige en toekomstige 
camerasystemen overheen het grondgebied van de politiezone, met name de inzet van een vast 
cameranetwerk met bewakingscamera’s in Oudenaarde en de volgende cameratoepassingen in alle 
gemeenten van de politiezone : 

- ANPR-schild 
- bodycams 
- overlast- en evenementencamera’s 
- mobiele ANPR; 
- vrachtwagensluis; 

Overwegende dat de verschillende camera-applicaties een technisch hulpmiddel betreffen 
dat de politie moet ondersteunen in het uitvoeren van hun kernopdrachten zoals omschreven in de 
wet op het politieambt; 

 Overwegende dat de verschillende cameratoepassingen een meerwaarde betekenen om 
informatiegestuurd en doelgericht te kunnen werken; 

 Overwegende dat er een PIA (protection impact assessment - risicoanalyse bescherming 
persoonlijke levenssfeer) werd uitgevoerd die de inzet van de voorgestelde cameratoepassingen 
beoordeelt als een gemiddeld laag risico; 

 Overwegende dat de bevolking in kennis wordt gesteld van het gebruik van 
cameratoepassingen in de politiezone door het plaatsen van de noodzakelijke pictogrammen op de 
belangrijkste invalswegen van de gemeente; 

 Overwegende dat er een wettelijke basis is voor het gebruik van cameratoepassingen in de 
politiezone en de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen worden gerespecteerd; 
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 Overwegende dat er positief advies werd verstrekt door de korpschef omtrent het 
voorliggend voorstel van cameragebruik in de politiezone Vlaamse Ardennen. 

 Na beraadslaging. 

 Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT 

Artikel 1: 

De gemeenteraad neemt instemmend akte van de conceptnota betreffende alle aanwezige en 
toekomstige camerasystemen die worden of zullen worden ingezet op het grondgebied van de 
politiezone Vlaamse Ardennen. 

Artikel 2: 

De gemeenteraad verleent de principiële toestemming aan de politiezone Vlaamse Ardennen tot het 
plaatsen en gebruiken van camera’s (zichtbare camera’s) overeenkomstig artikel 25/3 van de wet op 
het politieambt, of op zichtbare wijze gebruik maken van camera’s geplaatst door derden zoals 
bedoeld in artikel 25/1§ 2 (camera’s waarvan de politie niet zelf de verantwoordelijk is voor de 
verwerking), op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt. 

Artikel 3: 

De gemeente zal overgaan tot het plaatsen van de noodzakelijke pictogrammen op de belangrijkste 
invalswegen van de gemeente. 

Artikel 4: 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Korpschef van de politiezone Vlaamse 
Ardennen, Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde en aan de afdeling gemeentewerken. De 
afdeling secretariaat wordt met de verdere uitvoering belast. 

 

 
9. Afdeling Interne zaken – Secretariaat en personeel - Goedkeuren definitieve straatbenaming 

Stroomlaan 
 

 

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 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen en wijzigingen;  
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 27 juni 2019 waarbij de benaming voor de 

ontsluitingsweg Berchem, voorlopig wordt voorgesteld op Stroomlaan;  
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 15 juli 2019  tot en met 

14 augustus 2019; 
 
Overwegende dat geen bezwaren tegen de straatbenaming ‘Stroomlaan’ werden 

geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek; 
 
Overwegende dat derhalve kan overgegaan worden tot de definitieve vaststelling van de 

straatbenaming ‘Stroomlaan’; 
 

  Na beraadslaging; 
 
  Met éénparigheid van stemmen 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
De straatbenaming voor de ontsluitingsweg Berchem, wordt definitief vastgesteld op ‘Stroomlaan’. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Erfdeel Kluisbergen, de 
voorzitter van de gemeentelijke culturele raad, de afdeling ruimtelijke ordening en stedenbouw, de 
afdeling bevolking, de afdeling gemeentewerken, de lokale politie antenne Kluisbergen, de 
brandweerzone Vlaamse Ardennen, de nutsmaatschappijen en het secretariaat. Het secretariaat 
wordt belast met de uitvoering. 
 

10. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren aanpassing bestek en 
raming en bepalen van de wijze van gunnen – Restauratie Oud gemeentehuis Berchem – 
Fase 2: Gevelrenovatiewerken 

 
 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; 
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 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;  

 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 3 juli 2001 inhoudende goedkeuren van de 

principebeslissing en het bepalen van de wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper 
voor het maken van een ontwerp (plans, bestek en raming) en voor het aanstellen van een 
veiligheidscoördinator voor het opstellen van een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan en de 
coördinatie van de veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werken voor de renovatie van 
het gemeentelijk ontmoetingscentrum (GOC) oud-gemeentehuis van Berchem, Molenstraat 2 te 
9690 Kluisbergen; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 maart 2007 

inhoudende de aanstelling, na onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking, van bvba 
Architektenburo Ysenbaert, als ontwerper voor de renovatie van het Oud Gemeentehuis Berchem; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 maart 2007 

inhoudende de aanstelling, na onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking, van Burens 
Technisch Bureau, als veiligheidscoördinator voor de renovatie van het Oud Gemeentehuis Berchem; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 november 2015 

inhoudende de goedkeuring van de overdracht van de overeenkomst tussen de gemeente 
Kluisbergen en bvba Architektenburo Ysenbaert naar Architectenbureau Coppens en Coen, 
Boudenwijnlaan 133 te 9300 Aalst;  

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2015 inhoudende het goedkeuren van 

het ontwerp voor de renovatie van het Oud Gemeentehuis Berchem; 
 
Overwegende dat voor het hierboven vermelde goedgekeurde ontwerp een erfgoedpremie 

werd aangevraagd, doch dat deze niet kon toegekend worden wegens het ontbreken van een 
beheersplan; 

 
Overwegende dat een beheersplan werd opgemaakt door Architectenbureau Coppens en 

Coen en dat het beheersplan werd goedgekeurd op 12.06.2017 door de administrateur-generaal van 
het agentschap Onroerend Erfgoed;  

 
Overwegende dat in overleg met Onroerend Erfgoed werd afgesproken om het 

ontwerpdossier in verschillende fases uit te voeren en dat voor de verschillende fases een 
onderhoudspremie zal worden aangevraagd (de wachttijd voor het verkrijgen van een erfgoedpremie 
bijzondere procedure en aldus voor het mogen uitvoeren van de werken duurt te lang);  

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 inhoudende het goedkeuren 

van het bestek en de raming en het bepalen van de wijze van gunnen voor de renovatie van het Oud 
Gemeentehuis Berchem, fase 1 – dakwerken; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2018 
Inhoudende de gunning van de werken in het kader van de restauratie van het Oud Gemeentehuis 
Berchem – Fase 1: dakrenovatiewerken aan Monument Vandekerckhove nv (bedrijf van Group 
Monument), Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster; 

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 waarbij de plannen, het 

bestek en de raming voor de renovatie van Oud Gemeentehuis Berchem – fase 2: gevelrenovatie, 
werden goedgekeurd; 

 

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 6 maart 2019, uitgaande van Agentschap Onroerend 
Erfgoed, waarbij de aanvraag van een erfgoedpremie wordt geweigerd,  omwille van het feit dat de 
opgegeven werkzaamheden te weinig technisch onderbouwd zijn en daarom te weinig waarborgen 
bieden voor een vakkundige uitvoering  en op termijn tot bijkomende schade kan leiden; 

 
Overwegende dat naar aanleiding van bovenvermeld schrijven van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed de nodige aanpassingen werden uitgevoerd aan het bestek; 
 
Gelet op het voorliggende aangepaste bestek, raming en plannen voor de renovatie van Oud 

Gemeentehuis Berchem – fase 2: gevelrenovatie, opgemaakt door Architecten Prisma, 
Boudewijnlaan 133 te 9300 Aalst; 

 
Overwegende dat de werken zullen gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking; 
 
Na beraadslaging; 

 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1: 
 
De raad keurt de aangepaste plannen, het bestek en de raming voor de renovatie van het Oud 
Gemeentehuis Berchem, fase 2 – gevelrenovatiewerken, goed. 
 
Artikel 2: 
 
De werken worden geraamd op 111.533,87 EUR (excl. BTW). 
 
Artikel 3: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd de opdracht te gunnen na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 4: 
 
Voor de uitvoering van deze werken wordt een onderhoudspremie aangevraagd bij Onroerend 

Erfgoed. 
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Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de ontwerper, de afdeling 
gemeentewerken en de afdeling secretariaat.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering 
belast. 
 

11. 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 
enkele wielerwedstrijden op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen; 

 

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 voor het 
dienstjaar 2019 dan ook een nominatieve toelage toe te kennen van 1.500,00 EUR aan de Koninklijke 
Wielerclub De Scheldetrappers; 

 

Na beraadslaging.  
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad kent voor het dienstjaar 2019 een nominatieve toelage toe van 1.500,00 EUR aan de 
Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers. 
 

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. 
 

12. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Algemene Vergadering van de  
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV) op 5 november 
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 CVBA 
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING IN VLAANDEREN (IMWV), met zetel 
te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22; 

 
 

Gelet op de aangetekende brief dd. 11 september 2019, uitgaande van de 
opdrachthoudende vereniging IMWV waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de algemene 
vergadering die vastgesteld is op 5 november 2019 te Gent om 18.00 uur, met volgende agenda: 

 

1. Kennisname van (i) de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019, (ii) het bijzonder 
 verslag van de raad van bestuur betreffende het voorstel van ontbinding van IMWV en (iii) 
 het controleverslag van de commissaris 
2. Besluit tot ontbinding van IMWV 
3. Besluit tot aanstellen vereffenaars 
4. Machtiging administratieve formaliteiten 
 

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 5 november 
2019 om 11.00u, luidend als volgt: 
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1. Kennisname van (i) de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019, (ii) het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur betreffende het voorstel van ontbinding van IMWV en (iii) 
het controleverslag van de commissaris 

2. Besluit tot ontbinding van IMWV 
3. Besluit tot aanstellen vereffenaars 
4. Machtiging administratieve formaliteiten 

 

De gemeenteraad stemt aldus, als gevolg van een uitkering van aandelen in het kader van de 
vereffeningswerkzaamheden van IMWV ov, ook in met een rechtstreekse deelname in de 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening , een opdrachthoudende 
vereniging overeenkomstig Decreet over het Lokaal Bestuur, met haar maatschappelijke zetel te 
9000 Gent, Stropstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent onder het nummer 0200.068.636. 
 

De gemeente Kluisbergen draagt de heer Willem-Jan Baert voor als vereffenaar. 
 

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 5 november 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 5 november 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. 
 

 

13. Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur – Vraag van de CD&V PLUS-fractie – Herinvoering 
van de gemeentelijke geboortepremie 

 

 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 het voorstel dat krachtens artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd ingediend 
door de CD&V PLUS-fractie; 

 

Overwegende dat het voorstel betrekking heeft op de herinvoering van de geboortepremie;  
 

Overwegende dat het volgende wordt voorgesteld: 
- er wordt een geboortepremie van 200 EUR toegekend aan de moeders die op het moment 

    van de bevalling gedomicilieerd zijn in Kluisbergen  
- er wordt voorgesteld om deze regeling met terugwerkende kracht te laten ingaan en dit 

    vanaf 01.01.2019;   
 

Gelet op de debatten; 
 

Na beraadslaging; 
 

Stemmen voor: 
- Voor de CD&V PLUS-fractie: J.-P. Martin, E. Desimpe, B. Lietar, E.  Vanderschaeve, C. 

    Verschuere-Boite 
- Voor de N-VA-fractie: J. Devenyns 
 

Stemmen tegen: 
- Voor de GB-fractie: Ph. Willequet, F. De Backer, J. Lacres, L. Van den  Abeele, X. Roman, 

    W.-J. Baert, C. Maes-Verbeken, D. Cambron, T. Cousaert, V. Vanden  Berghe 
 

 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 
 

Het voorstel, krachtens artikel 21 van het decreet lokaal bestuur ingediend door de CD&V PLUS-
fractie, met name het herinvoering van de geboortepremie (vanaf 01.01.2019) wordt niet 
goedgekeurd.  

 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de afdeling secretariaat.  
 

De zitting wordt geheven te 20u50 
 

Aldus gedaan in zitting van 26 september 2019 en goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2019 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
 

 

 

 

 


