
 

- 1 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 mei 2020 

 

   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  28 MEI 2020 

 

 

 

 

 
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. 

 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van 
artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de gemeenteraad achter 
gesloten deuren moet plaatsvinden en dat de gemeenteraad doorgaat in feestzaal Brugzavel. 

 
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 23 april 2020 

 

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

Gelet op 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; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 23 april 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 23 april 2020 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 23 april 2020 

 

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

Gelet op 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 23 april 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 23 april 2020 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Omgeving en Wonen – RO, stedenbouw en milieu – Goedkeuren addendum  
Brownfieldconvenant m.b.t. het brownfieldproject “22. Kluisbergen – Faillissement 
Sofinal/Sofitex/Silversilk 

 

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

Gelet op 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 decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten; 
 
Gelet op het Brownfieldconvenant tussen de Vlaamse Regering, Sofinal-Cotesa / Sofitex / 

Silversilk in faillissement, de Kortrijkse Toren, de Gemeente Kluisbergen, de OVAM en het 
Departement Omgeving op datum van 19 oktober 2010 met betrekking tot het brownfieldproject 
“Kluisbergen – Faillissement Sofinal / Sofitex / Silversilk”, hierna genoemd het 
“Brownfieldconvenant”; 

 
 Overwegende dat het bovenvermelde Brownfieldconvenant overeenkomstig artikel 10 een 
duurtijd heeft van 10 jaar en dus loopt tot 19/10/2020. Deze periode blijkt echter onvoldoende te 
zijn om het volledige project overeenkomstig art. 2 van het Brownfieldconvenant uit te voeren, o.a. 
doordat de eigendoms-overdracht van de Brownfield aan de Kortrijkse Toren later zal plaatsvinden 
dan gepland;  
 

Overwegende dat artikel 10 van het Brownfieldconvenant eveneens voorziet dat, indien blijkt 
dat de initiële duurtijd van 10 jaar niet volstaat voor de realisatie van het Brownfieldproject, de 
Partijen in onderlinge afspraak alle nodige maatregelen nemen om de duur van dit convenant te 
verlengen met de termijn die nodig blijkt voor de volledige realisatie van het Brownfieldproject. Op 
de stuurgroep van 05/12/2019 werd door de Partijen besloten dat een verlenging van de duur van 
het Brownfieldconvenant noodzakelijk is;  

 
Overwegende dat artikel 17 van het Brownfieldconvenant bij een overdracht van rechten 

en/of plichten voorziet dat deze overdracht enkel middels de goedkeuring van de Partijen en 
bijgevolg enkel middels een aanpassing aan het Brownfieldconvenant kan gebeuren. Met het oog op 
administratieve vereenvoudiging enerzijds en gelijkvormigheid met nieuw te sluiten convenanten 
anderzijds wordt het nieuwe luidende artikel met betrekking tot overdrachten opgenomen in 
onderhavig addendum aan het Brownfieldconvenant; 
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Overwegende dat de Gemeente Kluisbergen en de Kortrijkse Toren tot het oordeel zijn 
gekomen dat het projectgebied zich, omwille van de ligging dicht bij het centrum van Berchem en 
Kluisbergen in een groene en residentiële omgeving, en omwille van het belangrijk areaal aan 
bedrijfsoppervlakten in de gemeente (onder meer door het vrijkomen van de voormalige Electrabel-
site, de nabijheid van de nieuwe KMO-site ter hoogte van de Oudenaardebaan), uitermate goed 
leent tot een kernversterkende ontwikkeling binnen het bestaande ruimtebeslag. Een gemengde 
invulling met duurzaam wonen, sport en recreatie, verweefbare kleinschalige economische functies 
en groen lijkt dan ook een meer aangewezen programma om na te streven. Dergelijk programma 
komt tegemoet aan de huidige ruimtebehoefte met het oog op de herlocalisatie van de in de buurt 
gevestigde schuttersvereniging, alsook de noodzakelijke uitbreiding van de sportaccommodatie; 

 
Overwegende dat dan ook een ontwerpaddendum werd opgemaakt aan bovenvermeld  

Brownfieldconvenant waarin de wijziging van de omschrijving van het brownfieldproject is 
opgenomen alsook de verlenging van de duur van het brownfieldproject; 

 
Gelet op het ontwerpaddendum zoals opgemaakt door het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen;  

Na beraadslaging;  

Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT 

Artikel 1: 
 
Het addendum aan het Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject “22. 
Kluisbergen – Faillissement Sofinal/Sofitex/Silversilk”, in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 
aan de Kortrijkse Toren en aan de afdeling RO, stedenbouw en milieu. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

4. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Leven - Onderwijs – Goedkeuren aanpassing 
  algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs  

 

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, de artikelen 40 en 182; 
 

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 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, de artikelen 11, 15, 17 §1, 18, 20 , 22 en 26; 
 

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, de artikelen 19, 
37bis§1, , 40, 41, 42 en 47ter;  
 

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, de artikelen 
73§1,1°,2° en 6°, na wijziging;  

 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad, artikel 19 1°; 
 
Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 

18.12.2008 en latere wijzigingen;   
 

Gelet  op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 

inhoudende de principiële goedkeuring van de splitsing van de gemeentelijke basisschool in 2 

afzonderlijke scholen;  

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2020 inhoudende het goedkeuren 

van de afschaffing vestigingsplaats gemeentelijk basisonderwijs De Start, afdeling De Pacht 12 te 

Kluisbergen (Ruien); 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2020 inhoudende het goedkeuren 

van de oprichting Gemeentelijke Basisschool De Pacht 12 te Kluisbergen (Ruien) als nieuwe school;  

 
Overwegende dat de gemeentelijke basisschool “GBS De Start” wordt gesplitst in “GBS De 

Start  - Berchem” zijnde de vestiging in Berchem en “GBS De Start - Ruien” zijnde de vestiging in 
Ruien; dat “GBS De Start - Berchem” het instellingsnummer 24141 behoudt, dat “GBS De Start - 
Ruien” een nieuw instellingsnummer zal krijgen; 

 
Overwegende dat de huidige directeur zal geaffecteerd worden aan één van de scholen, dat er 

bijgevolg een directeursambt vacant zal zijn; 
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Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende de 
vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen niet van 
toepassing is op een directeur uit het gemeentelijk onderwijs;  

 
Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving zeer weinig voorwaarden oplegt voor de 

aanstellingen van een nieuwe directeur en dat het aldus aangewezen is dat de gemeenteraad het 
algemeen kader vaststelt voor de selectieprocedure van een directeur basisonderwijs;  

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.04.2020 inhoudende het vaststellen van 

het algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs;  
 
Overwegende dat het aangewezen is de aanvullende aanwervings-

/bevorderingsvoorwaarden aan te passen teneinde meer kandidaten te kunnen toelaten tot de 
aanwervings- of bevorderingsprocedure; 

 
Gelet op het voorstel om volgende aanpassing door te voeren: 
 

‘1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven 
hebben in het stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, 
lager of basisonderwijs;’  
 
wordt aangepast naar  

   
‘1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven 
hebben in het onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs;’ 
 
Na beraadslaging;  

 
Met éénparigheid van stemmen.  

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
Artikel 4 van het besluit van de gemeenteraad van 23.04.2020 inhoudende het vaststellen van het 
algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs wordt vanaf heden als volgt aangepast:  
 
…. 
 
§2. De aanvullende aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de 
gemeentelijke basisschool worden als volgt vastgesteld:   
1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 5 jaar verworven hebben in 
het stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel van het kleuter-, lager of 
basisonderwijs; 
 
… 
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Artikel 2: 
 

§1 Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet lokaal bestuur 

bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente. 

§2 In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthoudende overheid 

op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

Artikel 3: 

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

5. Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Bibliotheek – Goedkeuren jaarrekening 2019 en 
kennisname jaarverslag 2019 van het regionaal samenwerkingsverband voor bibliotheken 
“Interlokale vereniging 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; 

 
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de interlokale vereniging “Vlaamse 

Ardennen”, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van bibliotheken, waarvan de gemeente 
Kluisbergen de beherende gemeente is; 
 

Gelet op de jaarrekening 2019 van het regionaal samenwerkingsverband voor bibliotheken 
“Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”, goedgekeurd door het beheerscomité; 
 

Overwegende dat de jaarrekening 2019 van het regionaal samenwerkingsverband voor 
bibliotheken “Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”, dient goedgekeurd te worden door de 
gemeenteraad; 

 
Gelet op het jaarverslag 2019 van het regionaal samenwerkingsverband voor bibliotheken 

“Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De Raad keurt de jaarrekening 2019 van het regionaal samenwerkingsverband voor bibliotheken 
“Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”, in bijlage aan dit besluit gehecht, goed en neemt kennis 
van het jaarverslag 2019. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de afdeling bibliotheek 
en de afdeling financiën.   
 
Artikel 3: 
 
De afdeling bibliotheek wordt met de uitvoering ervan belast. 

 

 

6. Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Bibliotheek – Goedkeuren actieplan en begroting 2020 
van het regionaal samenwerkingsverband voor bibliotheken “Interlokale vereniging 
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; 

 
 Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de “Interlokale vereniging Vlaamse 
Ardennen”, een intergemeentelijk samenwerkingsverband van bibliotheken, waarvan de gemeente 
Kluisbergen de beherende gemeente is; 
 
 Gelet op de begroting 2020 en het actieplan 2020 van het regionaal samenwerkingsverband 
voor bibliotheken “Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”; 
 
 Overwegende dat de begroting 2020 en het actieplan 2020 van het regionaal 
samenwerkingsverband voor bibliotheken “Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”, dienen 
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad keurt de begroting 2020 en het actieplan 2020 van het regionaal samenwerkingsverband 
voor bibliotheken “Interlokale vereniging Vlaamse Ardennen”, in bijlage aan dit besluit gehecht, 
goed. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de afdeling bibliotheek 
en de afdeling financiën.   
 

Artikel 3: 
 
De afdeling bibliotheek wordt met de uitvoering ervan belast. 
 

 
 

7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering 
 van ILVA op 16 juni 2020 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en 
 vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 
 

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

 
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

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

zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Zuid III, Industrielaan 18; 
 
Gelet op de aangetekende brief dd. 28 april 2020 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging ILVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Algemene Vergadering die vastgesteld 
is op 16 juni 2020 om 19.00u, met volgende agenda: 

 
1. Goedkeuring digitale werkwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
2. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (art. 432 – decreet lokaal bestuur) 
3. Samenstelling van het bureau 
4. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene 

Vergadering 
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5. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2019 
6. Jaarrekening per 31 december 2019 
7. Verslag van de Commissaris 
8. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 

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

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging ILVA, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),  Zuid III, Industrielaan 18 vastgesteld op 16 
juni 2020 om 19.00u,  luidend als volgt: 

 
1. Goedkeuring digitale werkwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
2. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (art. 432 – decreet lokaal bestuur) 
3. Samenstelling van het bureau 
4. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene 

Vergadering 
5. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2019 
6. Jaarrekening per 31 december 2019 
7. Verslag van de Commissaris 
8. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 

 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILVA vastgesteld op 16 juni 2020 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 ILVA, vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan ILVA en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
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Artikel 5: 
 

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

 

 

8. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van SOLVA op 
10 juni 2020 – 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. 22 april 2020, uitgaande van de dienstverlenende 

vereniging SOLVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die 
vastgesteld is te Vlierzele op 10 juni 2020 om 19.00 uur met volgende agenda:  

 
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 

(indien noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het Bureau  
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening per 31 december 2019 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over her boekjaar 2019 
7. Wijziging aandeelhouders: 

 
- Wederzijdse toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt de 

toetreding van VENECO 
- Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding IVLA 

 

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

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 Vlierzele op 10 juni 2020 om 19.00u, luidend als 
volgt: 
 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
(indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het Bureau  
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening per 31 december 2019 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over her boekjaar 2019 
7. Wijziging aandeelhouders: 

 
- Wederzijdse toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt de 

toetreding van VENECO 
- Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding IVLA 

 
 

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 10 juni 2020 en 
keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen goed.  De Raad 
keurt in het bijzonder de voorgestelde statutenwijziging 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 10 juni 2020, 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. 
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Artikel 5: 
 

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

9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Algemene Vergadering van de  
Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen ov in vereffening 
(IMWV) op 2 juni 2020 – 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) in 
vereffening, met zetel te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22; 
 

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van deelnemers van 
IMWV in vereffening, gehouden op 5 november 2019, die heeft besloten tot invereffeningstelling van 
IMWV in vereffening; 

 
Gelet op de notulen van het college van vereffenaars van IMWV in vereffening van 20 

december 2019; 
 
Gelet op de éénparige schriftelijke besluiten van het college van vereffenaars van IMWV in 

vereffening van 17 maart 2020; 
 
Gelet op het vereffeningsplan; 

Gelet op het verslag van de vereffenaars houdende de vereffeningsrekeningen; 

Gelet op het controleverslag van de commissaris van IMWV in vereffening; 

Gelet op de statuten van IMWV in vereffening;  

Gelet op de aangetekende brief dd. 21 april 2020, uitgaande van de opdrachthoudende 
vereniging IMWV waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de algemene vergadering die vastgesteld 
is op 2 juni 2020 te Gent om 11.00 uur, met volgende agenda: 
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Jaarrekening 2019 
 
1. Verslag van het college van vereffenaars 
2. Verslag van de commissaris 
3. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 

2019 
 

 

Sluiting van de vereffening 
 
5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken, het verslag van de vereffenaars met 

betrekking tot de vereffeningsrekeningen en het verslag van de commissaris inzake de controle 
van de vereffeningsrekeningen 

6. Afsluiting van de vereffening 
7. Kwijting aan de vereffenaars 
8. Kwijting aan de commissaris 
9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden 
10. Bijzondere volmacht 
 

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 de opdrachthoudende 
vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING IN VLAANDEREN 
(IMWV), met zetel te 9880 Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, vastgesteld te Gent op 2 juni 2020 
om 11.00u, luidend als volgt: 
 
Jaarrekening 2019 
 
1. Verslag van het college van vereffenaars 
2. Verslag van de commissaris 
3. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019 
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 

2019 
 

 

Sluiting van de vereffening 
 
5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken, het verslag van de vereffenaars met 

betrekking tot de vereffeningsrekeningen en het verslag van de commissaris inzake de controle 
van de vereffeningsrekeningen 

6. Afsluiting van de vereffening 
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7. Kwijting aan de vereffenaars 
8. Kwijting aan de commissaris 
9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden 
10. Bijzondere volmacht 
 
 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IMWV in vereffening, vastgesteld op 2 
juni 2020 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 in vereffening, vastgesteld op 2 juni 2020 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 in vereffening (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. 
 

 

 

10. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van cvba Zefier 
op 11 juni 2020 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 

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

 
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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 Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 
 
 Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 
 
 Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen26,27 en 28; 
  
 Gelet op de uitnodiging via e-mail van 17 maart 2020 tot de gewone algemene vergadering van 
de cvba Zefier op 11 juni 2020; 
 
 Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 
  
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van cvba Zefier; 
 
 Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van cvba Zefier met de volgende 
agendapunten: 
 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar2019; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikel 5:102 WVV; 
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt;  

7. Volmacht. 
  
 Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van de cvba Zefier,  met zetel te 
1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, vastgesteld te Leuven op 11 juni 2020, luidend als volgt 
luidend als volgt: 
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1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikel 5:102 WVV; 
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt;  

7. Volmacht. 
  
Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Algemene Vergadering van de cvba Zefier 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 cvba Zefier, 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 cvba Zefier en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
dienstverlenende vereniging. 
 
 

Artikel 5: 
 

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

 

11. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL op 25 juni 2020 – 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; 
 
 Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal; 
 
 Gelet op de statuten van Cipal; 
 
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 november 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van Cipal; 
 
 Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de 
volgende agendapunten: 
 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over her boekjaar 2019 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten 

op 31 december 2019 
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over her boekjaar 2019 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 
7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
 Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
 
 Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
 
 Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal, vastgesteld op 25 juni 2020,  luidend als volgt: 



 

- 19 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 mei 2020 

 

 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over her boekjaar 2019 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten 

op 31 december 2019 
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over her boekjaar 2019 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 
7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal vastgesteld op 25 juni 2020 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 Cipal, vastgesteld op 25 juni 2020, 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 Cipal en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
dienstverlenende vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

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

 

12. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van de 
coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van 
standpunt en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 

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

 
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap 
EthiasCo cvba; 
 
 Gelet op de statuten EthiasCo cvba; 
 
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 3 juni 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba; 
 
 Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap 
EthiasCo cvba  met de volgende agendapunten: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Mandaat van de commissaris 
 
 Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van de coöperatieve vennootschap EthiasCo 
cvba; 
 
 Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de algemene vergadering van de coöperatieve 
vennootschap EthiasCo cvba, luidend als volgt: 
 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Mandaat van de commissaris 
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Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba 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 coöperatieve vennootschap EthiasCo cvba, 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 coöperatieve vennootschap 
EthiasCo cvba en aan de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons 
bestuur in deze dienstverlenende vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

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

De zitting wordt geheven te 20.45 u 
 

Aldus gedaan in zitting van 28 mei 2020 en goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020. 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
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