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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 

  24 OKTOBER 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: Chantal Maes-Verbeken 
 
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 26 september 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 26 september 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 26 september 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 26 september 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 26 september 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 26 september 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 OCMW 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 van het OCMW dienen 
gewijzigd te worden; 

 

 Gelet op het voorliggend ontwerp van de budgetwijziging OCMW 2019/1, bestaande uit: 
- Verklarende nota 
- Financiële nota 

 

 Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18.09.2019 inhoudende het goedkeuren van 
het ontwerp budgetwijziging 2019/1 van het OCMW;  

 

 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18.09.2019 
inhoudende het verlenen van gunstig advies aan het ontwerp budgetwijziging 2019/1 van het 
OCMW;  

  
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26.09.2019 inhoudende het goedkeuren van de 

budgetwijziging 2019/1 van het OCMW;  
 

 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De raad keurt de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW, 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. 
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4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aangepaste 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; 

 
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 beslissing van de gemeenteraad van 26.09.2019 waarbij de akte voor de 
aankoop van een stuk achter de Molenstraat werd goedgekeurd; 
 

 Overwegende dat na de goedkeuring van de akte door de gemeenteraad, is gebleken dat er 
in de akte geen melding werd gemaakt van de overeenkomst kosteloos gebruik die werd afgesloten 
voor de ‘tuingronden’ die de gemeente aankoopt voor de uitbreiding van de parking; 

 
 Overwegende dat deze bestaande overeenkomst dient opgenomen te worden in de akte; 
 
 Overwegende dat een aangepaste akte werd opgemaakt door Geassocieerde notarissen 

Ghys en De Brauwere;  
 

Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
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Artikel 1: 
 
De Raad keurt de aangepaste 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: 
 
 * 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 Leven en Vrije Tijd – Kunstonderwijs – Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 
‘Interlokale Vereniging Linkeroever’  

 
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 betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24.10.1991 inhoudende het oprichting van 

een afdeling van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde te Kluisbergen;  
 
Overwegende dat het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen grondig werd hervormd en dat 

door de hervorming de huidige overeenkomsten tussen gemeentebesturen op vlak van het deeltijds 
kunstonderwijs worden opgeheven; 
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Overwegende dat de oprichting van filialen en vestigingsplaatsen op het grondgebied van 
een andere gemeente geregeld wordt via de oprichting van een interlokale vereniging conform de 
artikelen 392 tot en met 395 van het Decreet Lokaal Bestuur.  Conform artikel 392 van voornoemd 
decreet kunnen twee of meerdere gemeenten een samenwerkingsverband zonder 
rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van 
gemeentelijk belang te verwezenlijken;  

 Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de ‘Interlokale Vereniging 

Linkeroever’; 

 Overwegende dat de Interlokale vereniging Linkeroever als doelstelling heeft om binnen de 
krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst met inbegrip van haar vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze 
vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende 
gemeenten. Hieruit kunnen eventueel gemeentelijke en intergemeentelijke activiteiten en projecten 
voortvloeien; 

  
 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT 

Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt de oprichting goed van de interlokale vereniging Linkeroever, 
intergemeentelijke samenwerking deeltijds kunstonderwijs waarin Kluisbergen, Kruisem en 
Oudenaarde participeren, met ingang van 1 januari 2020.    
 
Artikel 2: 
 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, 
goed. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de stad Oudenaarde, aan de gemeente Kruisem en 
aan de afdeling Vrije Tijd. De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering belast. 
 
 

6. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Kunstonderwijs – Aanduiden van een effectieve en een 
plaatsvervangende vertegenwoordiger in het beheerscomité van de ‘Interlokale Vereniging 
Linkeroever’  

 
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; 
 
Gelet op het Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van heden inhoudende het goedkeuren van de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale Vereniging Linkeroever’;  
 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen deel uitmaakt van de interlokale vereniging 
Linkeroever; 
 

Overwegende dat ons bestuur een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger dient aan te duiden in het beheerscomité van de interlokale vereniging 
Linkeroever;  
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs    

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

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs:    16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale vereniging Linkeroever.  
 
Artikel 2: 
 
De heer Thijs Cousaert, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen worden aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Interlokale vereniging Linkeroever.  
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Artikel 3: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad of tot het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst van de 
Interlokale vereniging Linkeroever.  
 
Artikel 4: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de beherende gemeente van de interlokale 
gemeente (stad Oudenaarde) en aan de afdeling Vrije Tijd. De afdeling secretariaat wordt met de 
uitvoering belast. 
 
 

7. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Jeugd – Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 
Techniekacademie 2020-2025  

 
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 reeds enkele jaren een techniekacademie organiseert, in 

samenwerking met VIVES Hogeschool Kortrijk;  
 
Overwegende dat de samenwerking met VIVES tot nu toe jaarlijks werd hernieuwd, doch dat 

het aangewezen is om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor een langere periode 
teneinde de continuïteit van de samenwerking te kunnen waarborgen; 

 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de inrichting van de 

techniekacademie op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor de periode 2020-2025; 
 
Overwegende dat de financiële tussenkomst van de gemeente de volgende bedraagt: 
- 1.000 EUR per groep van 20 kinderen van de Tiener Techniekacademie (5e en 6e leerjaar) 
- 650 EUR per groep van 20 kinderen van de Junior Techniekacademie (3e en 4e leerjaar) 
 

 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT 
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Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de 
techniekacademie op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor de periode 2020-2025, 
zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, goed. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Hogeschool VIVES.  
 
Artikel 3: 

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

 

8. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren  aanpassing retributiereglement op het 
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten 
bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van 
compostvaten, op het inzamelen van restafval via ondergrondse containers en het gebruik 
van het recyclagepark 

 
De Raad 
 
Gelet op de artikelen 41, 162 en 173 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 gemeenteraadsbesluit van24/03/2016 houdende het retributiereglement op het 

ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd 
voor het ophalen van huisvuil, PMD, GF en grofvuil, op de verkoop van compostvaten, op het 
inzamelen van restafval via ondergrondse containers en op het gebruik van het recyclagepark; 

 
Gelet op de einddatum vermeld in dit retributiereglement; 
 
Gelet op artikel 254 van het Decreet Lokaal Bestuur aangaande het op te stellen 

meerjarenplan, en de bijbehorende inkomsten en uitgaven;  
 
Gelet op de beheersoverdracht aan het opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van 

Aalst voor milieu, afgekort ILvA, een publiekrechtelijke rechtspersoon die tot doel heeft “het 
nastreven van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal afvalbeleid binnen haar werkingsgebied 
door :  
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o het inzamelen hetzij via de haal-, hetzij via de brengmethode en het verwerken van 
de door de inwoners in haar werkingsgebied diverse aangeboden afvalfracties;  

o het verwerken van de door de deelnemers aangeboden afvalfracties andere dan 
hierboven vermeld en door de Raad van Bestuur aanvaard;  

o het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven ter stimulering van de 
voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen, inbegrepen de communicatie naar 
de inwoners toe;  

o de organisatie van de openbare reiniging op het grondgebied zoals daar zijn het 
vegen van het openbaar domein, het plaatsen, ledigen en onderhouden van 
afvalkorven, de communicatie inzake openbare reinheid. 

 
Gelet op de voorgaande besprekingen op de Raad van Bestuur van ILvA, op 14/05/2019, 

25/06/2019 en 17/09/2019; 
 
Overwegende dat onze gemeente vennoot is van ILvA en ILvA sinds 2004 een eenvormig en 

globaal DIFTAR-systeem heeft ingevoerd, waarmee het principe "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast; 

 
Overwegende dat door een omschakeling naar gewichtsgebonden ophaling van zowel de 

restfractie als de GFT-fractie, door middel van gechipte kunststofcontainers, een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage aan ILvA wordt afgewend, en de vervuiler correct zal betalen voor zijn of haar 
gedrag; 

 
Overwegende dat de principiële omschakeling een nieuwe manier van werken introduceert, 

waarbij de burger geen restfractiezakken meer dient aan te kopen, maar een saldo beheert en op 
een gebruiksvriendelijke manier de prijs per aangeboden kilogram afval betaalt, waardoor de 
responsabilisering vergroot wordt en de afvalberg uiteindelijk kleiner zal worden; 

 
Overwegende dat met deze omschakeling de restfractiezak als verbruiksartikel verdwijnt, en 

vervangen wordt door een goed afsluitbaar en ergonomisch beter hanteerbaar gebruiksartikel, 
namelijk een verrijdbare of draagbare plastic container; 

 
Overwegende dat door de invoering van gewichtsgebonden ophaling de kans op sluikstorten 

door het achterlaten van restfractiezakken verkleint, omdat de verdeelde containers 
gepersonaliseerd zijn met sticker en chip, en de opsporing van daders dus makkelijker wordt; 

 
Overwegende dat ILvA hiermee ook beter kan plannen en dus efficiënter kan werken, omdat 

nauwkeurigere informatie beschikbaar wordt;  
 
Overwegende dat er containers van diverse volumes bestaan, en dus ingespeeld kan worden 

op de diverse noden van de bevolking; 
 
Overwegende dat zowel de ophaling van GFT als van restfractie zal gebeuren met gewogen 

containers, en een verschuiving van afvalstromen door bijvoorbeeld veranderend sorteergedrag geen 
grote budgettaire problemen zal veroorzaken; 

 
Overwegende dat tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in diverse steden en 

gemeenten dit gewogen DIFTAR-principe toepassen; 
 
Overwegende dat ook ILvA in de gemeente Oosterzele ervaring heeft opgebouwd;  
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Overwegende dat een gefaseerde invoering wordt voorgesteld, in het hele werkingsgebied 
van ILvA, vanaf 01/01/2021; 

 
Overwegende dat de retributie gemeentelijk bepaald wordt, maar de inning ervan door ILvA 

gebeurt; 
 
Overwegende dat de inmiddels doorgedreven informatisering administratieve 

vereenvoudiging inzake facturatie mogelijk maakt, waarbij de eengemaakte dienstverlening voorop 
staat; 
 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1:  
 
Het retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar 
stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GF en grofvuil, op de verkoop 
van compostvaten, op het inzamelen van restafval via ondergrondse containers en op het gebruik 
van het recyclagepark, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24/03/2016 wordt 
met ingang van 01/01/2020 opgeheven. 
 
Artikel 2: 
 
De retributie is verschuldigd door de aanbieder van het afval. Onder aanbieder wordt verstaan:  

- de referentiepersoon van  
-  elk officieel of niet-officieel in de bevolkingsregisters van één van de bij ILvA 

aangesloten gemeenten ingeschreven gezin;  
-  van elke vereniging waarvoor de gemeente toelating heeft gegeven;  
- van de eigenaars van tweede verblijven waarvoor de gemeente toelating 

heeft gegeven;  
-  van bedrijven en anderen die via het van toepassing zijnde ILvA-reglement 

van dienstverlening kunnen gebruik maken 
- een bij ILvA aangesloten gemeentelijke dienst.  

 
Afdeling 1: Recyclagepark 
 
Artikel 3:  
 
Er wordt vanaf 1/01/2020 een retributie geheven op de aanvoer van afvalstoffen op de 
recyclageparken van de in de desbetreffende algemene politieverordening toegelaten soorten en 
hoeveelheden afval.  
 
Artikel 4:  
 
De retributie voor de globaal aangebrachte hoeveelheid wordt vastgesteld als volgt: 
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Tot en met 31/12/2020: 
 
a) tot 2 000 kg: 0,05 EUR/kg; 
b) van 2 001 tot 5 000 kg: 0,10 EUR/kg; 
c) boven 5 000 kg: 0,20 EUR/kg. 
 
Met ingang van 01/01/2021: 
 
a) tot 2 000 kg: 0,075 EUR/kg; 
b) van 2 001 tot 5 000 kg: 0,15 EUR/kg; 
c) boven 5 000 kg: 0,30 EUR/kg. 
 
Artikel 5:  
 
De gezinnen worden per kalenderjaar van het betalen van de in artikel 4 bepaalde retributie 
vrijgesteld voor de eerste aangebrachte 100 kg, voor zover bij een bezoek uitsluitend recycleerbaar 
afval wordt aangebracht. lndien ook niet-recycleerbaar afval wordt aangebracht wordt het nog niet 
gebruikte deel van deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek waarbij uitsluitend 
recycleerbaar afval wordt aangebracht. 
 
Elke aanbieder die enkel recycleerbare materialen aanbiedt heeft recht op een korting van 10% op 
het verschuldigde bedrag zoals bepaald via de tarieven in artikel 4.  
 
Artikel 6:  
 
lndien tijdens een bezoek aan het recyclagepark uitsluitend afvalstoffen, waarvoor een 
aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de in artikel 5 bedoelde gezinnen tijdens het hele 
kalenderjaar vrijgesteld van de in dit retributiereglement vastgelegde retributies, onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voor 15 december van het voorgaande kalenderjaar bij het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, dat voor de gemeente het recyclagepark uitbaat, een 
verklaring neerleggen waarin zij afstand doen van de in artikel 5 vastgelegde vrijstelling. 
 
Artikel 7: 
 
Bijkomend wordt de aanvoer van 200 kg cementgebonden asbest per aanbieder per kalenderjaar 
gratis aanvaard op voorwaarde dat deze afvalstof niet samen met ander afval wordt aangeboden. 
 
Artikel 8: 
 
De te betalen retributie wordt voor elk bezoek bepaald aan de hand van twee wegingen van de 
aanbieder met zijn voertuig, een eerste maal bij het binnenrijden van het recyclagepark, een tweede 
maal bij het buitenrijden. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de 
retributie.  
 
Artikel 9:  
 
De retributie dient betaald vóór het verlaten van het recyclagepark aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband lLvA, dat voor de gemeente het recyclagepark uitbaat. ILvA stelt daartoe het 
nodige personeel en betaalsystemen ter beschikking. 
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Op uitdrukkelijke vraag van de bezoeker kan de retributie worden betaald door overschrijving op de 
bankrekening van ILvA. De bezoeker ontvangt hiertoe op het recyclagepark een vereenvoudigde 
retributienota. De betaling geschiedt binnen de zeven dagen. lndien de betaling niet is geschied 
binnen deze termijn, zal de retributie verhoogd worden met vijf euro voor de administratiekosten 
van elke herinnering. Tot zolang de betaling niet is geschied, kan de bezoeker geen afval meer 
aanbieden op een ILvA-recyclagepark.  
 
 
Afdeling 2: beschikbaar stellen van recipiënten, aanbieden van afvalcontainers, verkoop van 
compostvaten en inzamelen van restfractie via ondergrondse containers 
 
Artikel 10: 
 
Er wordt vanaf 01/01/2020 een retributie geheven op het beschikbaar stellen van recipiënten 
bestemd voor het ophalen van huishoudelijk afval, op de verkoop van compostvaten en het 
inzamelen van huishoudelijk afval via ondergrondse containers, en voor het verlenen van een aantal 
dienstverleningen betreffende afvalinzameling en - verwerking.  
 
Artikel 11: 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld :  
 
1° voor verkoop zakken en stickers 
a) Tot en met 31/12/2020: Restfractiezakken van 60 liter, per rol (10 stuks): 15,00 euro  
b) Tot en met 31/12/2020: Restfractiezakken van 30 liter, per rol (10 stuks): 10,00 euro  
c) Blauwe PMD-zakken 60 liter, per rol (20 stuks): 5,00 euro  
d) Tot en met 31/12/2020: Rode GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 140 liter, per vel (5 
stuks): 9,00 euro  
e) Tot en met 31/12/2020: Gele GFT-stickers bestemd voor de GFT-container van 40 liter, per vel (5 
stuks): 4,50 euro  
f) Bio-zakjes voor het biobakje, per rol (25 stuks): 2,00 euro  
g) Vanaf 01/01/2021: voor het aanbieden van restfractie enerzijds een forfaitaire kost van 0,50 euro 
per aanbieding van een container van 240 liter of 0,25 euro per aanbieding van een container van 40 
liter of 140 liter, en anderzijds een variabele kost van 0,25 euro per aangeboden kilogram restfractie. 
De te betalen retributie wordt voor elke aanbieding bepaald aan de hand van twee wegingen van de 
gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de lediging ervan, een tweede maal na de 
lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag van de retributie.  
h) Vanaf 01/01/2021: voor het aanbieden van GFT-afval enerzijds een forfaitaire kost van 0,125 euro 
per aanbieding van een container, en anderzijds een variabele kost van 0,085 euro per aangeboden 
kilogram GFT. De te betalen retributie wordt voor elke aanbieding bepaald aan de hand van twee 
wegingen van de gepersonaliseerde afvalcontainer, een eerste maal voor de lediging ervan, een 
tweede maal na de lediging ervan. Het verschil tussen de tweede en de eerste weging is de grondslag 
van de retributie.  
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2° voor het ter beschikking stellen en ledigen van gezamenlijke afvalcontainers voor de restfractie : 
 

a) per terbeschikkinggestelde inhoud van 1 liter: 0,20 euro 
b) per lediging: 

a. Tot 31/12/2020: totale inhoud/60 afgerond naar bovenliggend geheel getal 
vermenigvuldigd met 1,50 euro. 

b. Vanaf 01/01/2021: 0,25 euro per kilogram 
 
3° voor het gebruik van ondergrondse containers gelden tot 31/12/2020 dezelfde tarieven als in 
verhouding per liter voor verkoop van zakken en stickers en vanaf 01/01/2021 dezelfde tarieven in 
verhouding van de prijs per kilogram in artikel 11 2° b).   
 
4° de tot 31/12/2020 te kleven stickers bij het aanbieden van niet gechipte GFT- containers :  
 

Inhoud container Aantal stickers 

40 liter 1 gele 

140 liter 1 rode 

240 liter 2 rode 

40 liter  1 jaarsticker ter waarde van 
35,10 euro 

140 liter  1 jaarsticker ter waarde van 
70,20 euro 

 
5° voor het ophalen van grofvuil, snoeiafval en tuinafval aan huis :  

a) voor grofvuil 
voor de eerste 20 kg : 6 euro  
voor elke begonnen schijf van 10 kg boven 20 kg : 3 euro  

b) voor snoeiafval en tuinafval :  
voor de eerste 20 kg : 1 euro  
voor elke begonnen schijf van 10 kg boven de 20 kg : 0,50 euro  

 
6° voor weekendophalingen en evenementen:  
 
a) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) tot maximum 2500 
liter: tot 31/12/2020 30 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de 
verwerking van het aangeboden afval en vanaf 01/01/2021 30 euro per ophaalpunt vermeerderd 
met 0,25 euro per kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval; 
b) het aanbrengen, ter beschikking stellen en het ophalen van de container(s) boven de 2500 liter : 
tot 31/12/2020 90 euro per ophaalpunt vermeerderd met 2,50 euro per 100 liter voor de verwerking 
van het aangeboden afval en vanaf 01/01/2021 90 euro per ophaalpunt vermeerderd met 0,25 euro 
per kilogram voor de verwerking van het aangeboden afval; 
c) het ontlenen van afvaleilandjes: tot 31/12/2020 12 euro voor de verwerking van de restfractie per 
ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad, en vanaf 01/01/2021 16 euro voor de verwerking 
van de restfractie per ontleend afvaleilandje, ongeacht de vullingsgraad. De verwerking van PMD is 
gratis op voorwaarde dat het PMD zuiver is en niet vermengd is met restfractie of andere 
afvalsoorten. In geval van verontreiniging wordt het tarief voor restfractie gehanteerd. De ontlening 
van de afvaleilandjes zelf is gratis. Een waarborg van 100 euro wordt wel gevraagd, onverminderd de 
plicht tot integrale schadevergoeding bij verlies, diefstal of beschadiging van het ontleende 
materiaal. 
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7° voor composteermateriaal : 
 
a) ruilen GFT-container voor een compostvat : gratis  
b) ruilen GFT-container voor een compostbak in hout : het bedrag gelijk aan het verschil tussen de 
aankoopprijs van een compostbak in hout bij ILvA en een compostvat, namelijk € 20 
c) ruilen GFT-container voor een compostbak in kunststof : het bedrag gelijk aan het verschil tussen 
de aankoopprijs van een compostbak in kunststof bij ILvA en een compostvat, namelijk € 50 
d) aankoop compostvat, € 20 
e) aankoop compostbak in hout: € 40 
f) aankoop compostbak in kunststof : € 70  
g) aankoop beluchtingsstok : € 5  
h) ruilen van een GFT-container of restfractie-container voor een ander volume GFT-container of 
restfractiecontainer: de eerste wissel binnen het eerste jaar na ontvangst van de  
 
container is gratis, vanaf de tweede wissel: 50 euro of gratis als de gezinssamenstelling dusdanig is 
gewijzigd dat de aanvraag gerechtvaardigd is. 
i) na het afstand doen van een GFT-container (zonder tegenprestatie of in ruil voor een compostvat 
of compostbak) het opnieuw aanvragen van een GFT-container: 50 euro of gratis als de 
gezinssamenstelling dusdanig is gewijzigd dat de aanvraag gerechtvaardigd is. 
 
8° voor levering gemalen snoeihout :  
 
90 euro per vracht, waarbij het volume van één vracht op vraag van het gezin kan variëren van 
minimaal 15 m³ tot maximaal 30 m³.  
 
9° voor het ter beschikking stellen van kunststof zakken (1,5 m³) voor piepschuimtransport :  
 
45 euro per bundel van 5 zakken  
 
10° voor het ter beschikking stellen van bedrijvenkaarten :  
 
40 euro per kalenderjaar  
 
11° voor de aankoop van maximaal één bijkomende container: 
 

40 en 140 liter 40 euro 

240 liter 60 euro 

 
Artikel 12: 
 
De retributie is als volgt verschuldigd : 
- De retributie vermeld in de artikelen 11, 1° a tot en met f en 11, 9° is verschuldigd bij de aankoop.  
- De retributie vermeld in de artikelen 11, 1° g en h; 11,2°; 11,8°; 11,10° en 11,11° dient vooraf 
betaald te worden.  
- De retributie vermeld in de artikelen 11,2°; 11,3°; 11,5° en 11,6°  is betaalbaar na ontvangst van de 
retributienota. De betaling geschiedt binnen de zeven dagen. lndien de betaling niet is geschied 
binnen deze termijn, zal de retributie verhoogd worden met vijf euro voor de administratiekosten 
van elke herinnering. 
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Afdeling 3: Dienstverlening en provisierekening 
 
Artikel 13:  
 
§1. Onverminderd de bepalingen uit artikel 9 en artikel 12 kunnen de retributies vermeld in de 
artikelen 11, 1° g en h; 11,3°; 11,5°; 11,6°; 11,8°; 11,9°; 11,10° en 11,11° betaald worden door middel 
van een provisierekening.  
 
§2. Een provisierekening kan steeds op het eigen initiatief van de hieraan gekoppelde 
referentiepersoon worden aangezuiverd middels overschrijving van een saldo op de 
provisierekening. Voor elk gezin, elk bedrijf dat via het van toepassing zijnde ILvA-reglement van 
dienstverlening kan gebruik maken of elke vereniging erkend door de gemeente geldt een natuurlijk 
referentiepersoon als verantwoordelijke voor de betaling van de retributie. Het eerste 
betalingsverzoek voor de provisierekening bedraagt 35 euro. 
 
§3. Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon de eerste limiet 
van 12,50 euro bereikt - d.w.z. dat het saldo gelijk aan of kleiner dan 12,50 euro is - zal aan de 
referentiepersoon eerst een betalingsuitnodiging worden gezonden. Dit laat de gebruiker toe tijdig 
de nodige betalingen te laten uitvoeren, opdat de dienstverlening niet in het gedrang zou komen. 
 
§4. Wanneer het resterende saldo op de provisierekening van de referentiepersoon geen krediet 
meer bevat - d.w.z. dat het saldo < 0 euro is – zal vervolgens: 
 
- de referentiepersoon en het eventueel daaraan gekoppelde gezin, vereniging, tweede verblijf of 
bedrijf geen gebruik meer kunnen maken van de dienstverlening zoals bedoeld in de artikelen 11, 1° 
g en h; 11,3°; 11,5°; 11,6°; 11,8°; 11,9°; 11,10° en 11,11°. Deze maatregel wordt tevens toegepast bij 
niet betaling binnen de zeven dagen van de retributienota vermeld in de artikelen 9 en 12.   
 
- De verschuldigde retributie zal verhoogd worden met vijf euro voor de administratiekosten van elke 
herinnering als het saldo op de provisierekening meer dan zeven dagen geen krediet meer bedraagt. 
 
§5. Indien de referentiepersoon ten slotte nalaat het provisiekrediet aan te zuiveren of nalaat een 
retributienota te betalen, zal een aangetekende aanmaning met betalingstermijn van zeven dagen 
aan de betreffende referentiepersoon worden toegezonden. In deze aangetekende aanmaning 
worden de volgende bijkomende kosten verrekend:  
 
1. Administratieve kost: 20,00 euro; 
2. Verwijlintresten. 
 
§6. 1° Bij afmelding van een referentiepersoon wordt de dienstverlening stopgezet. Het nog 
beschikbare krediet wordt van de provisierekening teruggestort op het rekeningnummer van de 
referentiepersoon.  
2° Bij vaststellen van een overlijden van een referentiepersoon wordt het nog beschikbare krediet 
teruggestort, en wel in deze volgorde, op:  

1. De provisierekening van de nieuwe referentiepersoon; 
2. De door de beheerder van de nalatenschap of nazaten aan te geven rekening. De 

dienstverlening op de provisierekening van de overleden persoon wordt zes weken na de 
vaststelling van het overlijden stopgezet.  
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Artikel 14: 
 
De burgemeester maakt dit besluit en de inhoud ervan conform de artikelen 286 en 287 van het 
Decreet Lokaal Bestuur binnen de tien dagen nadat het is aangenomen bekend via de webtoepassing 
van de gemeente, met vermelding van de datum waarop het is bekendgemaakt en de vermelding 
van de datum waarop het is aangenomen. De webtoepassing vermeldt de wijze waarop het publiek 
inzage kan krijgen in de besluiten op de lijst, en vermeldt de mogelijkheid om klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende overheid.  
 
Artikel 15: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan ILVA en aan de dienst milieu. Het 
secretariaat wordt met de uitvoering belast.  
 
 

9. Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu – Goedkeuren 

bestek en raming en bepalen wijze van gunnen –  Ophalen en verwerken van afval 

afkomstig van de technische dienst Kluisbergen voor de dienstjaren 2020-2021 

 

 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 het afval afkomstig van de technische dienst Kluisbergen voor de dienstjaren 

2020-2021 dient opgehaald en verwerkt te worden; 
 

Gelet op het bestek en raming, voor een bedrag van 56.791,35 (BTW inbegrepen), 
opgemaakt door de afdeling Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu, voor het ophalen en 
verwerken van afval afkomstig van de technische dienst Kluisbergen voor de dienstjaren 2020 en 
2021; 
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Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na 
onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking; 

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

Artikel 1: 
 

Het bestek en de raming, voor een bedrag van 56.791,35 EUR (incl. BTW), voor het ophalen en 
verwerken van afval afkomstig van de technische dienst Kluisbergen voor de dienstjaren 2020 en 
2021, worden goedgekeurd. 
 
 

Artikel 2: 
 

Deze opdracht zal gegund worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Milieu en de afdeling secretariaat en personeel.     
 

10. Afdeling Leven en Vrije Tijd - Bibliotheek – Goedkeuring oprichting projectvereniging 

VARIANT, goedkeuring statuten en goedkeuring huishoudelijk 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, in het bijzonder 
art. 388-391, art. 396-400, art. 401-412, art. 461-470, art. 471-473; 
 

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 Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald art. 57-61 met 
betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op regionaal niveau; 
 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2015 tot deelname aan 
interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen; 
 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2019 
inhoudende het goedkeuren van de engagementsverklaring tot omvorming van de Interlokale 
Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen tot een projectvereniging;  
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 Overwegende dat de werking van EVA, Erfgoed Vlaamse Ardennen, vandaag georganiseerd is 
in de vorm van een interlokale vereniging. Via een cultureel-erfgoedconvenant kan dit 
samenwerkingsverband extra middelen naar de regio halen voor cultureel erfgoed (200.000 tot 
250.000 euro op jaarbasis voor een periode van 6 jaar). In het decreet cultureel erfgoed staat dat de 
aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant vanuit een samenwerkingsverband met 
rechtspersoonlijkheid dient te gebeuren. Daarom dient de interlokale vereniging EVA (zonder 
rechtspersoonlijkheid) omgevormd te worden tot de projectvereniging VARIANT (met 
rechtspersoonlijkheid); 
 
 Overwegende dat met de jaarwissel 2019-2020 de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen ontbonden wordt en werking, boekhouding, personeel en middelen worden overgedragen 
naar projectvereniging VARIANT. De middelen van de interlokale vereniging EVA gaan naar de eerste 
deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de projectvereniging VARIANT; 
 
 Overwegende dat de projectvereniging VARIANT de mogelijkheid biedt tot oprichting van 
bijkomende regionale samenwerkingen binnen de domeinen cultuur en erfgoed. Bijkomende 
deelwerkingen van VARIANT kunnen geleidelijk aan worden opgestart en gespreid in de tijd, na 
analyse van het cultuurveld en de wensen en noden bij de leden. Elke stad en gemeente kan steeds 
kiezen of zij deelneemt aan een bijkomende deelwerking;  
 
 Gelet op de bijlage bij de engagementsverklaring tot oprichting van de projectvereniging, die 
op 12.06.2019 goedgekeurd werd door het college van de deelnemende gemeenten en waar 
achtergrondinformatie en de historiek van de interlokale vereniging EVA kan teruggevonden worden;  
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT 
 
Artikel 1: 
 
De gemeente Kluisbergen gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', 
intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen, waarin volgende 
partners participeren: de steden en gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en 
Zwalm. 
 
Artikel 2: 
 
De gemeente Kluisbergen keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging 
VARIANT goed. 
 
Artikel 3: 
 
De gemeente Kluisbergen wordt lid van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT: 
‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 0,30 euro per 
inwoner per jaar vanaf 1 januari 2020. Deze bijdrage geldt tegelijk als lidmaatschap van de 
projectvereniging (zie artikel 12 van de statuten). 
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Artikel 4: 
 
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), zoals opgericht 
door het gemeenteraadsbesluit van 22.12.2015, wordt opgeheven op 31 december 2019. 
 
Artikel 5: 
 
Werking, boekhouding, personeel en middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
EVA, worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de Projectvereniging VARIANT. De 
financiële middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EVA gaan integraal naar de 
deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van VARIANT. 
      
Artikel 6: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Erfgoed Vlaamse Ardennen en aan de 
bibliothecaris. De bibliothecaris wordt met de uitvoering belast.  
 
 

11. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Bibliotheek – Voordragen van een bestuurder in de 
projectvereniging VARIANT 

 
 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 heden inhoudende de goedkeuring van de 
oprichting van de projectvereniging VARIANT, goedkeuring statuten en goedkeuring huishoudelijk 
reglement; 
 
 Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DEKIMPE Lode 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

 - DEKIMPE Lode:    16 ja stemmen; 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te 9690 Kluisbergen wordt voorgedragen als 
bestuurder (met stemrecht) van de projectvereniging VARIANT. 
 
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 Erfgoed Vlaamse Ardennen. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

12. Afdeling Leven en Vrije Tijd - Bibliotheek – Voordragen van een bestuurder met raadgevende 
stem in de projectvereniging VARIANT 

 
 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 heden inhoudende de goedkeuring van de 
oprichting van de projectvereniging VARIANT, goedkeuring statuten en goedkeuring huishoudelijk 
reglement; 
 

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

- DESIMPEL Emile:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De heer DESIMPEL Emile, gemeenteraadslid, Grote Herreweg 93 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem van de projectvereniging VARIANT. 
 

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

 

13. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van de 
dienstverlenende vereniging SOLVA op 11 december 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 dienstverlenende vereniging CVBA 
Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie Land van Aalst (SOLVA), met zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 25 B; 

 

Gelet op de aangetekende brief dd. 10 oktober 2019, uitgaande van de dienstverlenende 
vereniging SOLVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die 
vastgesteld is te Zwalm op 11 december 2019 om 19.00 uur met volgende agenda:  

 

1. Samenstelling van het Bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020 
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging 
4. Toetreding ILVA bij SOLVA 

 

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

Na beraadslaging; 
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Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad neemt akte van de dagorde van de algemene vergadering van SOLVA, met zetel te 9320 
Erembodegem, Industrielaan 25 B, vastgesteld te Zwalm op 11 december 2019 om 19.00u, luidend 
als volgt: 

 

1. Samenstelling van het Bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020 
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging 
4. Toetreding ILVA bij SOLVA 

 
 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLVA vastgesteld op 11 december 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 dienstverlenende vereniging SOLVA, vastgesteld op 11 december 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 SOLVA 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. 
 

 
 

14. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene vergadering van de 
intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS Westlede) op 3 december 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; 
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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 ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS 

Westlede, met zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 
 Gelet op de brief dd. 3 oktober 2019 uitgaande van IGS Westlede waarbij ons bestuur 
uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die vastgesteld is te Lochristi op 3 december 2019 
om 19.00 uur, met volgende agenda: 
 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05.06.2019 
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020 

 
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 3 december  2019 om 19.00u, luidend 
als volgt: 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05.06.2019 
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020 

 
Artikel 2: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van IGS Westlede, vastgesteld op 3 december 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 3 december 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. 
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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. 
 
 

15. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone algemene Vergadering 
van de Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) 
op 12 december 2019 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen 
van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

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

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

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

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

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

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle; 
 
 Gelet op de aangetekende brief dd. 13 september 2019 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Algemene Vergadering die 
vastgesteld is te Kluisbergen op 12 december 2019 om 18.00u, met volgende agenda: 

 

1. Statutenwijziging 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020 

3. Code goed bestuur 
4. Statutaire benoemingen 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 
6. Statutaire mededelingen. 

 
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
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 Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere 

domeinen: 

- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen  
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee 

verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers 
worden ingezet  

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar de 
uitgetreden Waalse gemeenten. 

 
 
Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199 
vastgesteld te Kluisbergen op 12 december 2019 om 18.00u,  luidend als volgt: 
 

 

1. Statutenwijziging 
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij 

authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen 

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020 

3. Code goed bestuur 
4. Statutaire benoemingen 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 
6. Statutaire mededelingen. 

 
 
Artikel 2: 
 
De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest. 
 

Artikel 3: 
 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest vastgesteld 
op 12 december 2019 en keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde 
voorstellen goed. 
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Artikel 4: 
 

De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, vastgesteld op 12 december 
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 5: 
 

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

Artikel 6: 
 

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

De zitting wordt geheven te 20u50 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 24 oktober 2019 en goedgekeurd in zitting van 28 november 2019 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
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