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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  28 NOVEMBER 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: Daniël Cambron 
 
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 24 oktober 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; 
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 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 24 oktober 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 24 oktober 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 24 oktober 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 24 oktober 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 24 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont – Goedkeuren 
wijziging meerjarenplan 2014-2019  

 
 

 
De Raad, 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 41 tot en met 44; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus 
Kwaremont, zoals vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 6 november 2019; 

 
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan voortvloeit uit het restauratiedossier 

van de Sint-Amanduskerk te Kwaremont; 
 
Overwegende dat niet voorziene bijkomende werken leiden naar een tekort in het voorziene 

budget van 2019 en dat een meerjarenplan- en budgetwijziging derhalve noodzakelijk zijn; 
  
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor deze werken aangepast dient te worden en, 

na aanpassing, 689.516,72 EUR bedraagt; 
  
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 13 november 2019; 
 
Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
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De meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, zoals 
vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 6 november 2019 en in bijlage aan dit besluit gehecht,  
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, 
het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen, de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het erkend 
representatief orgaan, de Financieel directeur, de afdeling financiën en de afdeling secretarie.  De 
afdeling financiën wordt belast met de uitvoering ervan. 
 

4. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont – Aktename  
budgetwijziging 2019 

 
De Raad, 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 45 tot en met 50; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 inhoudende de aktename 
van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont; 
 
 Gelet op beslissing van 6 november 2019 van de Kerkraad Sint-Amandus Kwaremont waarbij 
de meerjarenplanwijziging 2014-2019 en de budgetwijziging 2019 van de Kerkfabriek Sint-Amandus 
werd vastgesteld;  
 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende het goedkeuren van de 
wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek van de Sint-Amanduskerk Kwaremont;  
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Overwegende dat de budgetwijziging 2019 voortvloeit uit het restauratiedossier van de Sint-
Amanduskerk te Kwaremont; 

 
Overwegende dat, gelet op niet-voorziene bijkomende werken, een aanpassing noodzakelijk 

is van zowel de investeringsontvangsten als de investeringsuitgaven in 2019; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor deze werken aangepast dient te worden en, 

na aanpassing, 689.516,72 EUR bedraagt; 
 
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 13 november 2019; 
 
Na beraadslaging. 

  
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de budgetwijziging 2019 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, zoals 
vastgesteld door de Kerkraad Sint-Amandus in zitting van 6 november 2019. 
 
Artikel 2: 
 
Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden aan de heer Gouverneur der provincie Oost-
Vlaanderen, de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, de Financieel directeur, de afdeling secretarie 
en de afdeling financiën. De afdeling financiën wordt met de uitvoering belast. 
 
DE RAAD NEEMT AKTE 
 

 

5. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem – 
Goedkeuren meerjarenplan 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; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 41 tot en met 44; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel 
Berchem, zoals vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 27 augustus 2019; 

  
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 13 november 2019; 
 
Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem, zoals 
vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 27 augustus 2019 en in bijlage aan dit besluit gehecht,  
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Carmel Berchem, het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen, de Gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen, het erkend representatief orgaan, de Financieel directeur, de afdeling financiën en de 
afdeling secretarie.  De afdeling financiën wordt belast met de uitvoering ervan. 
 
 
 

6. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke – Goedkeuren 
meerjarenplan 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; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 41 tot en met 44; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke, zoals 
vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 30 augustus 2019; 

 
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 13 november 2019; 
 
Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke, zoals vastgesteld door 
de Kerkraad in zitting van 30 augustus 2019 en in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke, 
het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen, de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het erkend 
representatief orgaan, de Financieel directeur, de afdeling financiën en de afdeling secretarie.  De 
afdeling financiën wordt belast met de uitvoering ervan. 
 
 
 

7. Afdeling Interne Zaken –Financiën – Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont – Goedkeuren 
meerjarenplan 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; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid artikel 41 tot en met 44; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, zoals 
vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 26 augustus 2019; 

 
Gelet op het gunstig advies van het erkend representatief orgaan dd. 13 november 2019; 
 
Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, zoals vastgesteld door 
de Kerkraad in zitting van 26 augustus 2019 en in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, 
het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen, de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het erkend 
representatief orgaan, de Financieel directeur, de afdeling financiën en de afdeling secretarie.  De 
afdeling financiën wordt belast met de uitvoering ervan. 
 
 
 

8. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel 
 Berchem – Aktename van het budget voor het dienstjaar 2020 

 
 De Raad, 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid art. 45 tot en met 50; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het 
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem; 

 
Gelet op het budget 2020 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem, 

zoals vastgesteld door de Kerkraad in zitting van 27 augustus 2019; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2020 van de Kerkfabriek Onze-

Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel 
Berchem; 

 
Na beraadslaging. 

 
BESLUIT: 

 
 
 
Artikel 1: 
 
Akte te nemen van het budget 2020 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem 
zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 27 augustus 2019: 
 
Exploitatie-uitgaven:                        - 59.904,00 EUR 
Exploitatie-ontvangsten:                       4.174,81 EUR 
Overboekingen:        - 1.465,57 EUR 
Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie 2018:    11.774,84 EUR 
Exploitatie voor toelage:     - 45.419,92 EUR 
Exploitatietoelage gemeente:              45.419,92 EUR 
 
Investeringsuitgaven:                                    - 14.465,57 EUR 
Investeringsontvangsten:                                    13.000,00 EUR 
Overboekingen:              1.465,57 EUR 
Investeringstoelage gemeente:          13.000,00 EUR 

 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Financieel directeur, de afdeling financiën, de 
afdeling secretariaat, de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem, het Centraal 
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Kerkbestuur Kluisbergen en het erkend representatief orgaan. De afdeling financiën wordt hiervan in 
kennis gesteld.  
 
 

9. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke – Aktename van 
het budget voor het dienstjaar 2020 

 
 De Raad, 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid art. 45 tot en met 50; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden, houdende goedkeuren van het 
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke; 
 

Gelet op het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke, zoals vastgesteld 
door de Kerkraad in zitting van 30 augustus 2019; 

 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Jan-
in-de-Olie Zulzeke binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke. 
 
 Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
 
Akte te nemen van het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke zoals vastgesteld 
door de kerkraad in zitting van 30 augustus 2019: 
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Exploitatie-uitgaven:                        - 14.735,00 EUR 
Exploitatie-ontvangsten:                        1.280,00 EUR 
Overboekingen:                   0,00 EUR 
Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie 2018:       4.219,00 EUR 
Exploitatie voor toelage:        - 9.236,00 EUR 
Exploitatietoelage gemeente:                 9.236,00  EUR 
 

Investeringsuitgaven:                                     0,00 EUR 
Investeringsontvangsten:                                 0,00 EUR 
Overboekingen:       0,00 EUR 
Investeringstoelage gemeente:        0,00 EUR 
 

Artikel 2: 
 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Financieel directeur, de afdeling financiën, de 
afdeling secretarie, de Kerkfabriek Sint-Jan-in-de-Olie Zulzeke, het Centraal Kerkbestuur en het 
erkend representatief orgaan. De afdeling financiën wordt met de uitvoering belast;  
 

 
 

10. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont – Aktename 
 van het budget voor het dienstjaar 2020 

 
 De Raad, 

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

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

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid art. 45 tot en met 50; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden, houdende goedkeuren van het 
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont;  
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Gelet op het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, zoals vastgesteld 

door de Kerkraad in zitting van 26 augustus 2019; 
 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-
Amandus Kwaremont binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont. 
 
 Na beraadslaging.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Akte te nemen van het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont zoals vastgesteld 
door de kerkraad in zitting van 26 augustus 2019: 
 
Exploitatie-uitgaven:                          - 18.860,00 EUR 
Exploitatie-ontvangsten:                          4.250,00 EUR 
Overboekingen:        0,00 EUR 
Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie 2018:          - 462,29 EUR 
Exploitatie voor toelage:         -15.072,29 EUR 
Exploitatietoelage gemeente:                 15.072,29 EUR 
 
 
Investeringsuitgaven:                                                    0,00 EUR 
Investeringsontvangsten:                                               0,00 EUR 
Overboekingen:         0,00 EUR  
Investeringstoelage gemeente:                     0,00 EUR 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Financieel directeur, de afdeling financiën, de 
afdeling secretarie, de Kerkfabriek Sint-Amandus Kwaremont, het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen 
en het erkend representatief orgaan. De afdeling financiën wordt met de uitvoering belast. 
 
 

11. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kerkfabriek Sint-Cornelius Ruien – Goedkeuren van 
het budget voor het dienstjaar 2020 

 
 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 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, inzonderheid art. 45 tot en met 50; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten en wijzigingen; 
 

Gelet op de Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de 
besturen van eredienst; 
 
 Gelet op het verslag van de kerkraad van 18 september 2019 waaruit het volgende blijkt: 
 

 Aangezien de Sint-Corneliuskerk zal onttrokken worden aan de eredienst en de kerk hierna 
zal overgedragen worden aan de gemeente, werd beslist om geen meerjarenplan meer op te 
maken voor de periode 2020-2025; 

 Voor 2020 werd een budget opgemaakt en dit omwille van de inkomsten van verhuur van 
landbouwgrond van de kerkfabriek en omwille van de uitgaven in het kader van de 
onroerende voorheffing en van de belasting op roerende inkomsten; 

 Het onderhoud van de Mariagrot zal verder door de gemeente verzorgd worden; 

 Na de onttrekking van de Sint-Corneliuskerk Ruien aan de eredienst en na de overdracht van 
de kerk aan de gemeente, zal een aanvraag tot fusie ingeleid worden met de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel van Berchem; 
 
Overwegende dat derhalve geen meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt werd voor de Sint- 

Corneliuskerk Ruien, doch enkel een budget 2020; 
 
 Overwegende dat het budget derhalve niet past binnen het meerjarenplan en dan ook 
expliciet dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad;   

 
Gelet op het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Cornelius Ruien, zoals vastgesteld door de 

Kerkraad in zitting van 18 september 2019; 
 
 Na beraadslaging.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De raad keurt het budget 2020 van de Kerkfabriek Sint-Cornelius Ruien, zoals vastgesteld door de 
kerkraad in zitting van 18 september 2019, goed: 
 
Exploitatie-uitgaven:                             - 1.545,67 EUR 
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Exploitatie-ontvangsten:                              198,00 EUR 
Overboekingen:         0,00 EUR 
Gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie 2018:          7.508,91 EUR 
Exploitatie voor toelage:             6.161,24 EUR 
Exploitatietoelage gemeente:                            0,00 EUR 
 
 
Investeringsuitgaven:                                                    0,00 EUR 
Investeringsontvangsten:                                               0,00 EUR 
Overboekingen:         0,00 EUR  
Investeringstoelage gemeente:                     0,00 EUR 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Financieel directeur, de afdeling financiën, de 
afdeling secretarie, de Kerkfabriek Sint-Cornelius Ruien, het Centraal Kerkbestuur Kluisbergen en het 
erkend representatief orgaan. De afdeling financiën wordt met de uitvoering belast. 
 
 

12. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen 
van de wijze van gunnen – Maaien van bermen, grachten en taluds langs de wegen, dienstjaar 
2020 

 

 
 

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;  
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Overwegende dat de bermen, grachten en taluds langs de wegen op het grondgebied van de 
gemeente Kluisbergen dienen gemaaid te worden in het dienstjaar 2020; 

 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 72.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het maaien van 

bermen, grachten en taluds langs de wegen op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor 
het dienstjaar 2020; 

 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de exploitatie-uitgaven van 

het budget van het dienstjaar 2020. 
 
Na beraadslaging; 

 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 72.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het maaien van bermen, 
grachten en taluds op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het dienstjaar 2020, in 
bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.     
 

13. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen 
wijze van gunnen – Reinigen van straatkolken op het grondgebied Kluisbergen voor het 
dienstjaar 2020 

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

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 

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

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

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

 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het reinigen van de straatkolken op het 

grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het dienstjaar 2020; 
 

Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 73.000,00 EUR (BTW inbegrepen) (voor 4 beurten)  
voor het reinigen van straatkolken op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het 
dienstjaar 2020; 

 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat het volledige dossier voor het reinigen van de straatkolken voor het 

dienstjaar 2020 na de gunning zal overgedragen worden aan Farys en zal gefinancierd worden d.m.v. 
de werkingsbudgetten van de gemeente bij Farys;  

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 73.000,00 EUR (BTW inbegrepen) (voor 4 beurten) voor het reinigen 
van de straatkolken op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het dienstjaar 2020, in 
bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
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Het volledige dossier voor het reinigen van de straatkolken voor het dienstjaar 2020 zal na de 
gunning overgedragen worden aan Farys en zal gefinancierd worden d.m.v. de werkingsbudgetten 
van de gemeente bij Farys. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.     
 
 
 

14. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen 
van de wijze van gunnen – Vegen en onkruidvrij maken van wegen en verhardingen voor het 
dienstjaar 2020 

 

 
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 aangewezen is om de wegen en verhardingen op regelmatige tijdstippen 

te vegen en onkruidvrij te maken; 
 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 40.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het vegen en 

onkruidvrij maken van de wegen en verhardingen, dienstjaar 2020; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder bekendmaking; 
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Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de exploitatie-uitgaven van 
het budget van het dienstjaar 2020; 

  
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming t.b.v. 40.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het vegen en onkruidvrij 
maken van wegen en verhardingen – dienstjaar 2020, in bijlage aan dit besluit gehecht, worden 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.     
 

 

15. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en 
 bepalen van de wijze van gunnen – Scheren en/of snoeien van de hagen/beplanting op het 
grondgebied Kluisbergen voor het dienstjaar 2020 

 
De Raad, 

 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

 

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

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

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen;  
 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 
in de klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;  

 
Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

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

 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot het scheren en/of snoeien van de 

hagen/beplanting op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het dienstjaar 2020; 
 
Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 35.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het scheren 

en/of snoeien van hagen/beplanting op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het 
dienstjaar 2020; 

 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na 

onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden onder jaarbudgetrekening  

van de exploitatie-uitgaven van het budget van het dienstjaar 2020. 
 

 Na beraadslaging. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het bestek en de raming t.b.v. 35.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het scheren en/of snoeien van 
hagen/beplanting op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen voor het dienstjaar 2020, in 
bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.     
 
 

16. Afdeling Grondgebiedzaken - Gemeentewerken – Goedkeuren bestek en raming en bepalen 
van de wijze van gunnen – Pesticidenvrij onkruidbeheer 2020 

 

 
Het College 
  
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 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;  

 
Gelet op het bestek en raming, voor een bedrag van 75.000,00 EUR (BTW inbegrepen), voor 

pesticidenvrij onkruidbeheer voor het dienstjaar 2020;   
 
Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 

zonder bekendmaking; 
 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen worden voorzien in het budget van het dienstjaar 
2020; 

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen;  
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
Het bestek en de raming, voor een bedrag van 75.000 EUR (incl. BTW), voor het pesticidenvrij 
onkruidbeheer voor het dienstjaar 2020 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure, zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling 
gemeentewerken.     
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17. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren ontwerp (bestek,  raming, 
plannen) en bepalen van de wijze van gunnen – Wegenis- en rioleringswerken Rozenlaan 

 
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 de gemeente, samen met Farys, wegenis- en rioleringswerken zal 
uitvoeren in de Rozenlaan;  
 
 Gelet op de beslissing van college van burgemeester en schepenen van 20.02.2006 waarbij 
de opdracht ‘Aanstellen van een ontwerper voor de verbeteringswerken aan de Rozenlaan’ wordt 
gegund aan Ir. Ch. Bvba Studiebureau VDS, Bruulstraat 47 te 950 Haaltert (thans: Arcadis Belgium nv, 
Gaston Crommenlaan 8 bus 101 te 9050 Gent);  

 
 Gelet op het naar voorgebracht ontwerp (bestek, raming, plannen) voor de wegenis- en 
rioleringswerken in de Rozenlaan, opgemaakt door ontwerper Arcadis Belgium nv;  
 

 Overwegende dat deze werken worden geraamd op 1.556.271,01 EUR incl. BTW waarvan de 
verdeling als volgt is: 

 TMVW:                  1.253.013,25 EUR 

 Kluisbergen:                                    303.257,76 EUR 
                                                             ------------------------ 

o Totaal                                            1.556.271,01 EUR 
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 Overwegende dat de aanbestedingsprocedure voor de wegenis- en rioleringswerken gevoerd 
zal worden door TMVW en dat TMVW dan ook met deze opdracht dient belast te worden;  
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
Het ontwerp (bestek, raming, plannen) voor de wegenis- en rioleringswerken in de Rozenlaan, 
opgemaakt door de ontwerper Arcadis Belgium nv, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
De werken worden geraamd op 1.556.271,01 EUR incl. BTW waarvan de verdeling als volgt is: 
 

 TMVW:                  1.253.013,25 EUR 

 Kluisbergen:                                    303.257,76 EUR 
                                                             ------------------------ 

o Totaal                                            1.556.271,01 EUR 
 
 
Artikel 3: 
 
TMVW wordt belast met het voeren van de gunningsprocedure voor deze werken.  De werken zullen 
worden gegund na openbare procedure. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de ontwerper, aan TMVW, aan 
de  afdeling gemeentewerken, de afdeling secretariaat en de financieel directeur. De afdeling 
secretariaat wordt met de uitvoering belast. 
 
 

 
18. Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu – Goedkeuren 

zaak der wegen (wegtracé) – Omgevingsvergunning OMV_2019098812 
(Infrastructuurwerken t.b.v. de heraanleg van de Berchemstraat en Pontstraat) 

 
 

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

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

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

 
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten; 
 

 Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de 

Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning; 

 
 Gelet op de door NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingediende 
omgevingsvergunningsaanvraag (dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019098812 en 
dossiernummer gemeente: 201900093), ingediend voor stedenbouwkundige handelingen gelegen te 
Kluisbergen/Berchem, Berchemstraat/Oudenaardebaan/Pontstraat te 9690 Kluisbergen, en met 
kadastrale ligging Afdeling 45002, sectie A, perceel 247H, 247P, 248S, 248T, 289B, 291N, 291X, 300G, 
300K, 300S, 300T, 306K, 308M, 308N,309X, 309Z, 311K, 311L, 313E, 314D2, 314M2, 314N2, 314P2, 
314T2, 314V2, 316G, 317/02_, 317E, 318/02B, 318/02C, 319H, 322D, 331G,338F, 341K, 347/05D, 
347N, 419B2, 419K2, 419V, 419X, 419Y, 422C2, 422W, 424L, 425C, 425D, 425E, 425F, 425G, 425H, 
429F, 433G,434C, 435E, 436G, 437K, 439X, 439Y, 441G, 441H, 444D, 445K, 446F, 447C2, 447F2, 447Z, 
487F2, 488_, 489C2, 492H, 506B6, 506L6,506T5, 506Z5, 509N, 509S, 510M, 510V, 512R, 514K, 515F, 
515G, 522K, 523M, 541H, 544N, 544P, 555C, 758/02L sectie B, perceel 1359B,1359C, 1359D, 508G, 
508H, 509R, 509T, 509Y, 511B, 835K, 836D, 839C, omvattende infrastructuurwerken ten behoeve van 
de heraanleg van de Berchemstraat en Pontstraat; 

 
 Overwegende dat, ingevolge art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, de 
voorliggende aanvraag van bovenvermeld omgevingsproject dient voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad gezien de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen; 
  

 Overwegende dat volgende werken zullen worden uitgevoerd:  
 

 De aanleg van een DWA-dienstriool op privaat domein  
• De doorsteek naar de Oudenaardebaan vanuit de Berchemstraat en aanleg 

pijpenkop op privaat domein 
• het vellen van bomen  
• tijdelijk gebruik van een terrein voor grondverbetering 
• bijkomende stuw op gecategoriseerde waterloop categorie 2 (Molenbeek) 

 
 
 Na beraadslaging; 
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 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1:  
 
De door NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingediende omgevingsvergunningsaanvraag 
(dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019098812 en dossiernummer gemeente: 201900093), 
ingediend voor stedenbouwkundige handelingen gelegen te Kluisbergen/Berchem, 
Berchemstraat/Oudenaardebaan/Pontstraat te 9690 Kluisbergen, en met kadastrale ligging Afdeling 
45002, sectie A, perceel 247H, 247P, 248S, 248T, 289B, 291N, 291X, 300G, 300K, 300S, 300T, 306K, 
308M, 308N,309X, 309Z, 311K, 311L, 313E, 314D2, 314M2, 314N2, 314P2, 314T2, 314V2, 316G, 
317/02_, 317E, 318/02B, 318/02C, 319H, 322D, 331G,338F, 341K, 347/05D, 347N, 419B2, 419K2, 
419V, 419X, 419Y, 422C2, 422W, 424L, 425C, 425D, 425E, 425F, 425G, 425H, 429F, 433G,434C, 435E, 
436G, 437K, 439X, 439Y, 441G, 441H, 444D, 445K, 446F, 447C2, 447F2, 447Z, 487F2, 488_, 489C2, 
492H, 506B6, 506L6,506T5, 506Z5, 509N, 509S, 510M, 510V, 512R, 514K, 515F, 515G, 522K, 523M, 
541H, 544N, 544P, 555C, 758/02L sectie B, perceel 1359B,1359C, 1359D, 508G, 508H, 509R, 509T, 
509Y, 511B, 835K, 836D, 839C, omvattende infrastructuurwerken ten behoeve van de heraanleg van 
de Berchemstraat en Pontstraat, wordt – voor wat betreft de zaak van de wegen – goedgekeurd.  
 
Artikel 2:  
 
Afschrift van onderhavige beslissing wordt gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning.  
 

Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling Ruimtelijke 
ordening, stedenbouw en milieu.  
 

 

19. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 2020-2022 

 
De Raad, 
 

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

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

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
 Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de 
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op het gemeentelijk 
grondgebied; 
 
 Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 december 2004 inhoudende goedkeuren 
van de “Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen” die tot doel heeft een 
snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden; 
 
 Overwegende dat de “Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen” werd 
opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een 
delegatie van de gemeenten;  
 
 Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening 
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingswerken en andere 
kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein; 
 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 november 2006 inhoudende goedkeuren 
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
voor het dienstjaar 2007 en waarvan de heer Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen kennis 
genomen heeft op 18 december 2006; 
 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 25 oktober 2007 inhoudende goedkeuren 
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
voor de periode 01.01.2008 tot en met 31.12.2010; 
 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 inhoudende goedkeuren 
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
voor de periode 01.01.2011 tot en met 31.12.2013; 
 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24 oktober 2013 inhoudende goedkeuren 
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
voor de periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2016;  
 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24 november 2016 inhoudende goedkeuren 
van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
voor de periode 01.01.2017 tot en met 31.12.2019;  
 
 Overwegende dat het aangewezen is het bovengenoemde retributiereglement op werken en 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein te verlengen;  
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 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke 
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken 
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met 
toepassing van de “Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. 
 
Permanente nutsvoorzieningen zijn: 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals   kabel-, 
verdeel-, aansluit, e.a. –kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. -putten, …) dienstig voor 
het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm 
water en brandstof 
-  telecommunicatie 
-  radiodistributie en kabeltelevisie 
- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan   
aangesloten worden 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts-
voorzieningen. 
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
 
Artikel 2: 
 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 
december 2022.  
 
Artikel 3: 
 
Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 
EUR/meter/dag,  voor werken in voetpaden 0,60 EUR/m/dag en voor werken in aardewegen 0,36 
EUR/m/dag.    
Op deze bedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. 
 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
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Artikel 4: 
 
Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een 
retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
 
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke bedragen, een indexatie toegepast. 
 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.  
 
Artikel 5: 
 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 
 
Artikel 6: 
 
Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Artikel 7:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

20. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren opdracht in het kader van de 
bestrijding van ratten op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen 

 
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; 
 



 

- 28 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

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 de gemeente beroep wenst te doen op een externe organisatie voor het 

bestrijden van ratten op haar grondgebied; 
 
Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij de VZW Rattenbestrijding Oost-

Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent en deel uitmaakt van de Algemene Vergadering van 
deze VZW;  

 
Overwegende dat de gemeente Kluisbergen derhalve beroep kan doen op bovenstaande VZW 

voor het verdelgen van ratten op haar grondgebied en dit overeenkomstig art. 30 van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (inhouseopdracht); 

 
Gelet op het ontwerp samenwerkingsakkoord voor de bestrijding van ratten op het 

grondgebied van de gemeente Kluisbergen, zoals opgesteld door de VZW Rattenbestrijding Oost-
Vlaanderen; 

 
Gelet op de raming voor het bestrijden van ratten op het grondgebied van de gemeente 

Kluisbergen voor de periode 2020-2022, nl. 50.000 EUR; 
 

 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De raad keurt de opdracht in het kader van de bestrijding van ratten op het grondgebied van de 
gemeente Kluisbergen, zoals omschreven in het ontwerp samenwerkingsakkoord, opgemaakt door 
VZW Rattenbestrijding en in bijlage aan dit besluit gehecht, goed.   
De raming voor deze opdracht bedraagt 50.000 EUR voor een periode van 3 jaar. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om deze opdracht te gunnen 
middels een inhouseopdracht. 
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Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling milieu.     
 
 

21. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Goedkeuren van de statutenwijziging 
van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov 

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

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

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 Kluisbergen is aangesloten bij de Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov;  
 
 Gelet op de statuten van TMVW ov ; 

Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk 
negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, 
een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de 
beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het 
mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij 
het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien 
wordt op 19 december 2019; 

 
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan de deelnemers 

werd overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 september 2019 met volgende specifieke 
agendapunten en voorstellen: 

 
‘Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
1. …… 7. ……. 
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en 

de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de 
toelichting 

9.  Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-
aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 



 

- 30 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

10.  Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-
aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 
1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-
aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 

uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-
aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-
aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-
aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75 

17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-
aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-
aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging 
uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-
aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden 
21. Afschaffing van de F3-aandelen 
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten: 
 

Artikel 1 

In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 
december 2017”. 

Artikel 2 

In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het woord 
“deelnemers”.  

Artikel 3 

In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.  

In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door verwijzingen naar 
“Artikel 29”, wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 11” en 
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wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 14”. Bovendien 
wordt het woord “V-vennoot” vervangen door het woord “V-deelnemer”. 

In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een verwijzing naar 
artikel “396”.  

In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” vervangen door de woorden 
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.” 

Artikel 5 

In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende intergemeentelijke 
samenwerking” geschrapt. 

In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers 
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een 
voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd en wordt het woord “toepasselijk” 
geschrapt. 

Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 

Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door een verwijzing 
naar artikel 423 respectievelijk 425. 

Artikel 6 

In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.  

In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor 
de T, D, Z en S-deelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. Daarnaast worden na de 
woorden “de wegenisactiviteit (V)” de woorden “en de financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de 
derde paragraaf van punt b. wordt geschrapt. 

Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden goedgekeurd door de 
algemene vergadering.  

De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen 
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot of de uitbreiding van hun 
aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing 
van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich 
verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 

De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot herschikking van 
de aandelen in de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere omzetting van aandelen, splitsing, 



 

- 32 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

samenvoeging, vernietiging (naar aanleiding van een uitkering van een vereffeningssaldo) of nieuwe 
aandelen creëren (naar aanleiding van incorporatie van reserves)).” 

De verschillende punten worden hernummerd. 

In het nieuwe punt zes worden de woorden “goedgekeurd te worden; dit besluit betreft een wijziging 
van de statuten” vervangen door “te worden bevestigd volgens quorum en meerderheid vereist voor 
een statutenwijziging en de statuten zullen door de algemene vergadering dienovereenkomstig 
worden aangepast”. 

In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt: 

“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan waarvoor een 
deelnemer is aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.” 

De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. voorlopig aangepast 
door de raad van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt 
ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste 
definitief vastgelegd met toepassing van de gewone aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en 
zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.” 

Artikel 7 

In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 
19” vervangen door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”. 

In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.  

In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt vervangen door 
het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van de deelnemer en onder de 
bijzondere voorwaarden van deze statuten, de bijkomende eigendomsrechten op dezelfde 
installaties”, geschrapt. 

In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-aandelen” 
vervangen door de woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de artikelen 9, 10, 14, 17 en 19” 
worden vervangen door “Artikel 9, Artikel 13 en Artikel 15”. 

In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt. 

In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord 
“eigendomsrecht” en de verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”. 

Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.  

In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door “Artikel 11”. 

In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door “Artikel 12”. 
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In het negende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 17” vervangen door “Artikel 13”. 

In het tiende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door “Artikel 14”. 

In het elfde lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar categorie TK-, DK-, D2-, F1, F2 en F3 aandelen 
geschrapt, en wordt een verwijzing naar categorie F-aandelen ingevoegd. In de voorlaatste zin van het 
elfde lid worden de woorden “en door deze laatste definitief vastgelegd” geschrapt. 

Artikel 8 

In het eerste lid van artikel 8 wordt het woord “artikel” 3.19 vervangen door het woord “Artikel” 3.19 
en worden de woorden “artikel 10 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking” vervangen door de woorden “artikel 396 van het decreet”.  

In het tweede lid van artikel 8 worden de woorden “, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 en 3 en 
onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1” geschrapt. 

De laatste zin van het derde lid van artikel 8 wordt geschrapt. 

Artikel 9 

In het tweede lid van artikel 9 worden de woorden “één T-aandeel” vervangen door de woorden 
“negenhonderdtweeënnegentig (992) T-aandelen” en wordt na het woord honderdduizend de tekens 
“(100 000)” ingevoegd.  

In het derde lid van artikel 9 worden de woorden “tweeduizend vierhonderd tachtig euro (€2 480)” 
vervangen door de woorden “twee euro en vijftig cent (€2,50)”. 

In het vierde lid van artikel 9 wordt het woord “artikel” 3.13 vervangen door het woord “Artikel” 3.13 
en worden de woorden “vijfentwintig euro (€ 25,-)” vervangen door “twee euro en vijftig cent (€ 
2,50)”.  

In het laatste lid van dit artikel 9 worden de woorden “één procentpunt” vervangen door de woorden 
“honderd (100) basispunten”. 

Artikel 10 

Artikel 10 wordt geschrapt.  

Artikel 11 

Het artikel 11 wordt in haar totaliteit vervangen door volgende tekst: 

“A. 

Iedere deelnemer, toegelaten voor de distributieactiviteit, doet verplicht inbreng van het 
eigendomsrecht van haar distributie-installaties. De inbreng heeft betrekking op alle installaties van de 
deelnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor het uitvoeren van de distributieactiviteit in 
de geografische sectie waarvoor men deelnemer is. 
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Deze inbrengen geschieden aan de volgende voorwaarden, onverminderd bijkomende voorwaarden te 
bepalen door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging: 

 liggen de distributie-installaties geheel of deels in vergunning dan is de deelnemer gehouden alle 

inspanningen aan te wenden om deze vergunning, met al zijn rechten en verplichtingen, over te 

dragen aan de opdrachthoudende vereniging, minstens om de uitwerking van de bestaande 

vergunning te behouden, voor zover en tot zolang de opdrachthoudende vereniging zelf nog niet 

over de bedoelde vergunning beschikt; 

 betreft de inbreng wateropslaginfrastructuur dan zal de inbreng samengaan met de verplichting 

voor de deelnemer de opdrachthoudende vereniging in te lichten van elk voornemen tot het 

vervreemden of op welke wijze ook bezwaren van de grond waarop of waarin deze installaties 

gevestigd zijn en het verlenen van een voorkooprecht aan de opdrachthoudende vereniging, aan 

dezelfde prijs en voorwaarden. 

De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in 
speciën. De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de economische 
waarde van het ingebrachte eigendomsrecht en wordt berekend op de wijze zoals bepaald door de 
raad van bestuur, mits een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan 
en mits het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, 
alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde 
bestuurders aangesteld op voordracht van de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en Artikel 29 
toepasselijk zijn.  

Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in 
speciën: 

- De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de lengte van de 

leidingen (zowel distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume van de opslagcapaciteit. 

Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig (650) m³ 
opslagcapaciteit worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) D-aandelen 
toegekend. Uit deze berekeningswijze voortvloeiende fracties van aandelen volgens lengte en 
volgens volume worden bij elkaar opgeteld en de som hiervan wordt afgerond naar de 
dichtstbijzijnde eenheid, met een minimum van één D-aandeel. 

De nominale waarde van elk D-aandeel bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00). 

Behoren distributieleidingen dan wel opslagcapaciteit toe aan meerdere deelnemers samen, dan 
wordt hun lengte dan wel volume tussen deze deelnemers verdeeld à rato van hun 
bevolkingsaantallen op het ogenblik van indienstname of vervanging. 

- Na aftrek van de vergoeding door de toekenning van D-aandelen, wordt het resterende gedeelte 
van de economische waarde vergoed door middel van een eenmalige vergoeding in speciën. 

B. 
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De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging kan voor andere inbrengen in natura 
bijzondere bepalingen vaststellen, waarvan de vergoedingen evenwel equivalent dienen te zijn aan de 
hiervoor beschreven vergoedingen. 

C. 

De bovenstaande procedure wordt eveneens toegepast in het geval een deelnemer toetreedt voor een 
bijkomende geografische sectie, waarvan sprake in Artikel 6, dan wel bij uitbreiding van zulk een 
sectie. Deze nieuwe aandelen geven pas recht op een maandelijkse vergoeding vanaf de maand die 
volgt op de datum van uitbreiding of de datum van toetreding voor die bijkomende geografische 
sectie. 

D. 

Voor het ingebrachte alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op het grondgebied 
van de deelnemer wordt over de looptijd van het intergemeentelijk samenwerkingsverband een 
vergoeding in speciën aan de deelnemer uitbetaald. De vergoeding in speciën bestaat uit een vaste 
periodieke vergoeding en een variabele periodieke vergoeding. 

De over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging gespreide vaste periodieke vergoeding wordt 
elk jaar vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt waarvan sprake in Artikel 3.13. 

Deze vergoeding wordt aan de deelnemer ter beschikking gesteld als volgt:  

a. voor wat betreft een maandelijks bedrag van nominaal twaalf komma zevenentwintig cent (€ 
0,1227) per D-aandeel, hetwelk ten laste valt van de distributieactiviteit van de opdrachthoudende 
vereniging. 

b. het maandelijks bedrag van nominaal dertien komma nul negen cent (€ 0,1309) per D-aandeel, 
hetwelk ten laste valt van de toevoeractiviteit van de opdrachthoudende vereniging, is door de 
deelnemer, via beslissing van de raad van bestuur, te gebruiken voor investeringen in de 
distributieactiviteit volgens de regels van Artikel 12 en Artikel 54 tot en met Artikel 56; 
aanpassingen van de bedragen bij toepassing van deze artikelen maken geen statutenwijziging 
noodzakelijk. 

De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder en andere 
operationele performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen uiterlijk 31 december 
van elk lopend jaar bepaald. De modaliteiten van deze variabele periodieke vergoeding worden 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement.” 

Artikelen 12 tot en met 14 

De artikelen 12 tot en met 14 worden integraal geschrapt.  
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Artikel 15 

In het eerste lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 16”. 

In het derde lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 28 en Artikel 29”. 

Het eerste tot en met vierde gedachtestreepje in artikel 15 worden vervangen als volgt: 

“De vergoeding in speciën bedraagt in totaal negen (9) procent van de economische waarde van de 
inbreng en wordt uitbetaald over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging op de wijze bepaald 
door de raad van bestuur. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel 
van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling wordt door de opdrachthoudende 
vereniging berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de raad 
van bestuur.” 

In het vijfde gedachtestreepje onder de derde paragraaf van artikel 15 worden de woorden 
“achthonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€862 500,-)” vervangen door de woorden 
“vijfenzeventig euro  
(€ 75)”. 

Artikel 16 

In het eerste lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing 
naar “Artikel 11”. 

In het tweede gedachtestreepje van het tweede lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 

In de derde paragraaf van artikel 16 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 31 en Artikel 32”. 

In het eerste gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 57” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel 49” en de tekens “,-” geschrapt. 

In het tweede gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 

Artikel 17 

In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 17 worden de woorden “tweeduizend vijfhonderd 
euro (€ 2 500,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 

In het tweede lid van de eerste paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen 
door verwijzing naar “Artikel”, en wordt de vermelding “vijfentwintig (€25,-)” vervangen door “één 
euro (€ 1,-)”. 
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In het derde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt het woord “intercommunale” 
vervangen door “opdrachthoudende vereniging”. 

In het vierde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 
33” vervangen door verwijzingen naar “dat Artikel 31 en Artikel 32” en worden de tekens 50% 
vervangen door de woorden “vijftig procent (50%)”. 

In het eerste gedachtestreepje van de tweede paragraaf worden de tekens “(35)” geschrapt en wordt 
na het woord “procent” de tekens “(35%)” ingevoegd.  

In het tweede gedachtestreepje van de tweede paragraaf wordt “honderd tachtigduizend euro  
(€ 180 000,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 

Doorheen artikel 17 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden 
“deelnemer” resp. “deelnemers”.  

Artikel 18  

In het eerste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door een verwijzing 
naar “Artikel 16”. 

In het tweede lid van artikel 18 worden de woorden “twintig (20) km” vervangen door de woorden 
“tweehonderdvijftig (250) meter”. 

In het derde lid van artikel 18 worden de woorden “tweeduizend euro (€2 000,00)” vervangen door de 
woorden “vijfentwintig euro (€ 25)”. 

In het laatste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel”. 

Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden 
“deelnemer” resp. “deelnemers”.  

Artikel 19 

In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie gedachtestreepjes 
geschrapt. 

Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt. 

Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst: 

“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot de 
financieringsactiviteit (F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan tot 
nieuwe inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van bijkomende F-aandelen.” 

Artikel 20 
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In het eerste en vierde lid van artikel 20 wordt de verwijzing naar “de artikelen 11, 15, 17 en 18” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 en Artikel 14”. 

In het zesde lid van artikel 16 wordt “de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11” vervangen door “Artikel 3.8, 
Artikel 3.9, Artikel 3.10 en Artikel 3.11”. 

Artikel 21 

Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt: 

“De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de houders van 
de S-, V- en F-aandelen en voor zover zij het voorafgaand akkoord hebben verkregen van de raad van 
bestuur.” 

Artikel 22 

Het tweede lid van artikel 22 wordt geschrapt. 

Artikel 23 

In de eerste paragraaf van artikel 23 worden na het woord bestuur de woorden “bestaande uit 
maximum vijftien (15) leden.” toegevoegd. De woorden “waarvan de leden op de hierna bepaalde 
wijze aangesteld” geschrapt en vervangen door “De leden van de raad van bestuur”. De woorden 
“Maximum vijftien (15) mandaten van bestuurder worden” worden geschrapt. 

Het woord “dat” na ieder gedachtestreepje onder de eerste paragraaf van artikel 23 wordt telkens 
geschrapt. 

De tekst van punt a onder de gedachtestrepen wordt geschrapt en vervangen door de volgende 
paragrafen: 

“Bij die samenstelling moet er mee rekening gehouden worden dat de opdrachthoudende vereniging 
zich bij de samenstelling van haar bestuursorganen moet schikken naar de vereisten inzake pluralisme, 
die door het decreet of de bevoegde overheid worden gesteld. 

De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.” 

De letter “b” bij het begin van punt b wordt geschrapt.  

In het laatste gedachtestreepje onder punt b wordt de verwijzing naar “artikel 46, eerste lid” 
vervangen door verwijzing naar “artikel 434, §2, lid 2”.  

Het derde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 

“Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot 
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en 
verstrekt toelichting bij het beleid.” 
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Het vijfde lid van artikel 23 wordt geschrapt. 

Het zesde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 

“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks 
aangeduid door gemeenten, deelnemers van de distributieactiviteit of de zuiveringsactiviteit of de 
wegenisactiviteit of de secundaire activiteit.” 

In de laatste zin van het achtste lid van artikel 23 wordt het woord “dient” vervangen door het woord 
“kan” en worden de woorden “aan te duiden” vervangen door het woord “aanduiden”. 

In de laatste zin van het negende lid van artikel 23 wordt het woord “een” vervangen door “één (1)”. 

Artikel 25 

Het eerste lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 

“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van 
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment 
dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar 
eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen 
aangegeven in Artikel 19. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 

Artikel 26 

In het opschrift van artikel 26 wordt het woord “ondervoorzitter(s)” vervangen door het woord 
“ondervoorzitter”.  

Artikel 27 

Het opschrift van artikel 23 wordt vervangen als volgt: “Voorzitterschap en secretariaat van de 
vergaderingen ”. 

In het derde lid wordt de verwijzing naar “artikel 45” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 37”.  

Het vierde lid van artikel 27 wordt geschrapt.  

In het laatste lid van artikel 27 wordt de laatste zin vervangen als volgt: 

“Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag noch lid van de raad van bestuur, noch lid van een 
adviescomité zijn.” 

Artikel 28 

De verwijzing naar “artikel 27” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 23”.  

Artikel 30 
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In het tweede lid van artikel 30 worden de woorden “of het directiecomité” geschrapt.  

Het vierde lid van artikel 30 wordt geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 30 worden na de woorden “daaronder begrepen de” de woorden 
“onderhandse en de authentieke aktes en de” ingevoegd. Na het woord “rechtsvorderingen” worden 
de woorden “, met inbegrip van de Raad van State” ingevoegd.  

Het zevende lid van artikel 30 wordt vervangen als volgt: 

“De raad van bestuur wordt gemachtigd de tariefzetting te bepalen.” 

De laatste paragraaf van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt: 

“De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle 
personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering 
van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het 
individuele personeelsbeheer, verder delegeren. De raad van bestuur kan het dagelijks 
personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de 
sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat 
aan het hoofd staat van het personeel van de opdrachthoudende vereniging.” 

Artikel 31 

In de tweede paragraaf van artikel 31 wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 19”.  

Artikel 32 

In het eerste lid van artikel 32 wordt het woord “tenminste” vervangen door de woorden “ten 
minste”.  

In het derde lid van artikel 32 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoegd.  

Het laatste lid van artikel 32 wordt vervangen als volgt: 

“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, met dien verstande dat de leden van 
de adviescomités door de raad van bestuur kunnen worden uitgenodigd een vergadering van deze 
laatste bij te wonen”. 

Artikel 33 

In het vierde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

De vijfde en de zesde paragraaf van artikel 33 worden vervangen door volgende tekst: 

“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de 
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besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht.” 

In het achtste lid van artikel 33 worden op het einde van de laatste zin de woorden “, met behoud van 
de decretale bepalingen over de openbaarheid van bestuur” ingevoegd.  

In het negende lid van artikel 33 wordt het woord “kan” in de laatste zin geschrapt en vervangen door 
het woord “bezorgt” en wordt het laatste woord van de zin geschrapt.  

In het laatste lid van artikel 33 wordt het woord “raadslieden” geschrapt en vervangen door het 
woord “raadsleden” en wordt de verwijzing naar “artikel 52” vervangen door een verwijzing naar 
“artikel 406”. 

Titel IV 

In de tekst van titel IV worden de woorden “(LID IBR)” geschrapt.  

Artikel 34 

Het eerste lid van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere 
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale 
bepalingen.” 

In het tweede lid van artikel 34 wordt na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 

Titel V 

De titel van Titel V wordt geschrapt en vervangen door het woord “Adviescomités”.  

Artikel 35 

De titel van het artikel wordt vervangen door de woorden “Oprichting en samenstelling”.  

Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:  

“Er wordt een adviescomité voor secundaire diensten opgericht en voor elke regio wordt een regionaal 
adviescomité opgericht.” 

De eerste zin van het tweede lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt: 

“Voor ieder adviescomité worden de leden voorgedragen door de deelnemers volgens de hierna 
vermelde bepalingen, met dien verstande dat enkel de deelnemers binnen de desbetreffende regio 
leden kunnen voordragen:” 

In punt a. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “het regionaal” vervangen door het 
woord “ieder” en worden de woorden “voor domeindiensten” vervangen door de woorden “waarin 
die deelnemer deelneemt”. 
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In punt b. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “voor ieder adviescomité waarin zij 
deelnemen” ingevoegd. Het punt teken tussen “40.000” wordt geschrapt en vervangen door een 
spatie. Voor de woorden “met dien verstande dat” worden de woorden “wat specifiek de regionale 
adviescomités voor domeindiensten betreffen” ingevoegd. Op het einde van punt b. wordt het “;” 
teken vervangen door een punt.  

In het derde lid van artikel 35 wordt het woord “regionale” geschrapt en wordt een tweede zin 
toegevoegd aan de derde paragraaf die luidt als volgt “Deze aanstelling gebeurt in een geheime 
stemming”.  

In het vierde lid van artikel 35 wordt het woord “geen” geschrapt en vervangen door het woord 
“noch” en wordt het woord “of” geschrapt en vervangen door het woord “noch”. 

Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 35 worden geschrapt.  

Artikel 36 

Het opschrift van artikel 36 wordt vervangen als volgt “Aanstelling van de leden en de secretaris van 
de adviescomités”. 

In het eerste lid van artikel 36 worden de woorden “regionale” en “voor domeindiensten” geschrapt.  

Het tweede en derde lid van artikel 36 worden vervangen als volgt: 

“Bij hun aanstelling wordt door de leden van elk adviescomité onder die leden een voorzitter gekozen. 
het voorzittersmandaat volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter benoemde lid.” 

In het vierde lid van artikel 36 worden de woorden “eveneens” en “of het directiecomité” geschrapt. 
Het woord “geen” wordt geschrapt en vervangen door het woord “noch”.  

In het laatste lid van artikel 36 wordt het eerste woord “Ten” vervangen door de woorden “Wat 
specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreft, wordt ten”. Het woord 
“geschieden” wordt vervangen door de woorden “bepaald dat” en na de woorden “eerste maal” 
worden de woorden “worden vervuld” ingevoegd.  

Artikel 37 

Het opschrift van artikel 37 wordt vervangen door volgende woorden “Bevoegdheden van de 
adviescomités”. 

Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

“Het adviescomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk voor adviezen betreffende de 
dienstverlening inzake de secundaire activiteit, en dit in de ruimste betekenis van het woord, aan de 
klanten.” 

In het laatste lid van artikel 37 worden de woorden “regionaal” en “voor domeindiensten” geschrapt.  

Artikel 38 
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Het opschrift van artikel 38 wordt vervangen door volgende woorden “Werking van de 
adviescomités”.  

Het eerste lid van artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst: 

“Een adviescomité kan alleen dan geldig beraadslagen en adviseren wanneer ten minste de helft van 
de leden aanwezig over vertegenwoordigd is”.  

Het derde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 

“Bereikt het adviescomité niet het quorum om te kunnen beraadslagen en adviseren, dan zal voor het 
betrokken advies de procedure overeenkomstig Artikel 35 worden gevolgd.” 

In het vierde lid van artikel 38 worden de woorden “de regionale adviescomités” vervangen door de 
woorden “het adviescomité”.  

Het vijfde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 

“Een advies is slechts geldig wanneer het wordt genomen met goedkeuring van de helft van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden.” 

In het zesde lid van artikel 38 worden de woorden “regionale” en “of van de ondervoorzitter” 
geschrapt. 

In het zevende lid van artikel 38 worden de woorden “meer dan de helft” vervangen door de woorden 
“ten minste drie vierde”. De woorden “of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter” en “regionale” 
geschrapt. Na het woord “veertien” worden de tekens “(14)” ingevoegd.  

Het achtste lid van artikel 38 wordt vervangen door hetgeen volgt: 

“Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan 
het adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van twee leden van het adviescomité.” 

In het negende lid van artikel 38 worden de woorden “het adviescomité” vervangen door de woorden 
“de adviescomités” en worden de woorden “en in volgorde, door de ondervoorzitter, of bij diens 
ontstentenis of afwezigheid,” geschrapt. De verwijzing naar “artikel 45” wordt geschrapt en vervangen 
door verwijzing naar “Artikel 37”.  

In het elfde lid van artikel 38 wordt het woord “regionale” geschrapt.  

In het twaalfde lid wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door verwijzing naar “Artikel 19”.  

In het veertiende lid wordt het woord “regionale” geschrapt.  

Artikel 39 tot artikel 42 

De artikelen 39 tot 42 worden integraal geschrapt en een nieuw artikel 35 met de titel “Schriftelijke 
adviesvorming door de adviescomités” wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 
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“Indien de voorzitter van het adviescomité van mening zou zijn dat er omstandigheden bestaan die 
een tussenkomst van het adviescomité dat hij voorzit noodzaken, kan de voorzitter aan de leden van 
het adviescomité een schrijven richten met daarin ten minste vermeld het ontwerpadvies, de nodige 
toelichting bij het ontwerpadvies en de verzenddatum.  

Aan de leden van het adviescomité wordt vervolgens de mogelijkheid geboden zich akkoord te 
verklaren met het ontwerpadvies, dan wel er zich tegen te verzetten. Daartoe dienen zij binnen een 
termijn van één (1) week na de verzenddatum van het ontwerpadvies schriftelijk te antwoorden. 
Indien zij zich verzetten tegen het voorgestelde ontwerpadvies, dienen zij omstandig te motiveren op 
basis van welke redenen zij zich tegen het betrokken ontwerpadvies verzetten.  

Een schriftelijk advies van een adviescomité zal zijn aangenomen c.q. worden afgewezen wanneer ten 
minste een meerderheid van de leden van het adviescomité het ontwerpadvies goedkeurt c.q. afkeurt. 
Indien een deelnemer niet reageert binnen voornoemde termijn of indien het antwoord van de 
betrokken deelnemer niet binnen voornoemde termijn toekomt op de zetel van de opdrachthoudende 
vereniging, zal die deelnemer worden geacht het ontwerpadvies goed te keuren. 

Een schriftelijk advies zal worden geacht te zijn genomen op het moment dat de termijn waarvan 
sprake in het tweede lid is verstreken. Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het 
verstrijken van deze termijn van één (1) week wordt aan de deelnemers vertegenwoordigd in het 
betrokken adviescomité bevestigd of het ontwerpadvies al dan niet met de vereiste meerderheid werd 
goedgekeurd. 

De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris.” 

Titel VII 

Titel VII en artikel 43 met betrekking tot het directiecomité worden geschrapt. 

Artikel 44 

Het artikel 44 wordt vervangen door volgende tekst: 

“Alle mandaten in de raad van bestuur en de comités hebben een looptijd van zes (6) jaar. Bij een 
eerste installatie van een comité is de looptijd van het mandaat beperkt tot het einde van de periode 
die loopt tot het moment waarop tot algehele vervanging wordt overgegaan van de raad van bestuur 
en de comités na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 

Alle mandaten zijn hernieuwbaar. 

De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van 
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien 
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van 
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het 
hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één 
van de deelnemende gemeenten.” 

Artikel 45 
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In het tweede lid van artikel 45 wordt de woorden “ononderbroken”, “(regionaal)” en “, hetzij als lid 
van het directiecomité” geschrapt.  

Artikel 46 

In het eerste lid van artikel 46 worden de categorieën aandelen geschrapt.  

Het zevende lid van artikel 46 wordt vervangen als volgt: 

“De bestuurders en de leden van de adviescomités kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene 
vergadering.” 

In het negende lid van artikel 46 wordt de verwijzing naar “artikel 27” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 23”. 

Artikel 47 

In het derde lid van artikel 47 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.  

In het zesde lid van artikel 47 worden de woorden “regionale” en “(lid IBR)” geschrapt.  

In het zevende en achtste lid van artikel 47 wordt telkens het woord “jaarvergadering” vervangen 
door de woorden “algemene vergadering”. 

De laatste twee leden van artikel 47 worden geschrapt.  

Artikel 48 

In het eerste lid van artikel 48 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden de woorden ‘in bijzondere of buitengewone zitting” geschrapt. 

In het tweede lid van artikel 48 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.  

Het vierde lid van artikel 48 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend 
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid 
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 

In het vijfde lid van artikel 48 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 

In het zesde lid van artikel 48 wordt de verwijzing naar “artikel 31” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 27”. 

In het achtste lid van artikel 48 worden na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd.  
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Ten slotte wordt doorheen het artikel het woord “vennoten” telkens vervangen door het woord 
“deelnemers”. 

Artikel 49 

Het tweede tot en met vierde lid van artikel 49 worden vervangen als volgt: 

“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 

wordt bepaald als volgt: 

- elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger; 

- gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend  (75 000) inwoners tellen, kunnen een 
bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden. 

- deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) 
aandelen hebben kunnen eveneens een bijkomende effectieve vertegenwoordiger 
afvaardigen. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de categorie aandelen.” 

Artikel 50 

In het eerste lid van artikel 50 wordt het woord “zo” geschrapt en vervangen door het woord “zowel”.  

In het tweede lid van artikel 50 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en na 
het woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd. Het woord “vennoten” wordt vervangen door 
het woord “deelnemers”.  

In het vijfde lid van artikel 50 wordt na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 

Artikel 51 

In het enige lid van artikel 51 wordt het woord “bijzondere” vervangen door het woord 
“buitengewone”.  

Artikel 52 

In het derde lid van artikel 52 worden de woorden “, ondertekend door de leden van het bureau en 
door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen” geschrapt. Na het woord “dertig” 
worden de tekens “(30)” ingevoegd.  

Het vierde lid van artikel 52 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) 
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking 
op de hoogte gebracht.” 
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In het laatste lid van artikel 52 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd en na het 
woord “negentig” worden de tekens “(90)” ingevoegd.  

Artikel 53 

In het tweede lid van artikel 53 worden na de woorden “de zuiveringsactiviteit” de woorden “, de 
wegenisactiviteit” ingevoegd.  

In het derde lid van artikel 53 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en 
worden de woorden “commissarissen (lid BR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.  

Het vierde lid van artikel 53 wordt vervangen door de woorden: 

“De commissaris(sen) brengt(en) afzonderlijk verslag uit binnen veertien (14) dagen na deze 
mededeling.” 

In het vijfde lid van artikel 53 worden na het woord “Dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. Daarnaast 
worden de woorden “de verslagen van de commissarissen (lid IBR)” geschrapt en vervangen door de 
woorden “het(de) verslag(en) van de commissaris(sen)”.  

Artikel 54 

In het eerste lid van artikel 54 worden de woorden “zeshonderd euro (€ 600,-)” vervangen door de 
woorden “dertien komma nul negen cent (€ 0,1309)”. 

Het tweede lid van artikel 54 wordt geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 54 wordt de verwijzen naar “artikel” vervangen door een verwijzing naar 
het “Artikel”. Daarnaast worden de tekens “30%” vervangen door de woorden “dertig procent (30%)” 
en worden de woorden “D- en D²-aandelen” vervangen door het woord “D-aandelen”.  

In het laatste lid van artikel 54 wordt het woord “gebruiksrecht” geschrapt en vervangen door het 
woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “artikel 11, 12 of volgens artikel 55” vervangen door 
de woorden “Artikel 10 of Artikel 47”.  

Artikel 55 

In het eerste lid van artikel 55 worden de woorden “artikel 54” vervangen door de woorden “Artikel 
46”. Na het woord “zesendertig” worden de tekens “(36)” ingevoegd en na het woord “zestig” 
worden de tekens “(60)” ingevoegd. 

In het tweede lid van artikel 55 wordt de verwijzing naar “artikel 11 en 54” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 10 of Artikel 46”.  

Artikel 56 

In het eerste lid van artikel 56 wordt de verwijzing naar “artikel 54” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 47” en worden na het woord “zesendertig” de tekens “(36)” ingevoegd.  



 

- 48 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

In het tweede lid worden de woorden “artikel 12 en 54” geschrapt en vervangen door de woorden 
“Artikel 46 hierna”.  

Artikel 57 

In het eerste lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar het “artikel” vervangen door een verwijzing 
naar het “Artikel”. 

In het derde lid van artikel 57 worden de tekens “,-“ binnen de haken geschrapt.  

In het vijfde lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 63”. 

Artikel 58 

In het artikel 58 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het 
“Artikel”. 

Artikel 59 

In het eerste lid van artikel 59 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 

In het vierde lid wordt de verwijzing naar het “artikel 70” vervangen door een verwijzing naar het 
“Artikel 63”. 

Doorheen het artikel 59 wordt het woord “intercommunale” vervangen door de woorden 
“opdrachthoudende vereniging”. Bovendien worden de woorden “vennoot” en “vennoten” vervangen 
door de woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”. 

Artikel 60 

In het tweede lid van artikel 60 wordt het woord “vennoot” vervangen door het woord “deelnemer”. 

In het derde lid van artikel 60 wordt het woord “zuiveringsinvesteringsfonds” vervangen door het 
woord “investeringsfonds”. 

Doorheen het artikel 60 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing 
naar het “Artikel”. 

Artikel 61 

In het eerste lid van artikel 61 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar 
“Artikel 63”. 

In het tweede lid worden de woorden “intercommunale en de vennoot” vervangen door de woorden 
“opdrachthoudende vereniging en de deelnemer”.  

Artikel 62 
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In het eerste lid worden de tekens “(10)” geschrapt en worden na het woord “procent” de tekens 
“(10%)” ingevoegd. Daarnaast worden de woorden “in T-aandelen” geschrapt.  

In het tweede lid van artikel 62 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na 
het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.  

Artikel 63 

In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na 
het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.  

Artikel 64 

In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “, na het betrokken directiecomité te hebben 
gehoord,” geschrapt.  

Artikel 65 

Het tweede lid van artikel 65 wordt vervangen als volgt: 

“In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur na het betrokken adviescomité te hebben 
gehoord overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo 
te dekken.” 

Nieuw artikel 

Na het artikel 65 wordt een nieuw Artikel 58 ingevoegd met de titel “Pensioenvoorzieningen” dat luidt 
als volgt: 

“Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de huidige statuten en de specifieke besluiten 
die in dit verband reeds werden genomen door de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging, stellen de gemeentelijke deelnemers zich conform artikel 138 van de Wet van 27 oktober 
2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de meest ruime 
zin uitdrukkelijk borg voor de goede afloop van de verbintenissen van de pensioenregelingen van de 
opdrachthoudende vereniging voor wat betreft de opbouw van de wettelijke pensioenen voor alle 
personeelsleden (inclusief de gepensioneerde personeelsleden van wie zij de pensioenlast draagt).  

Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemeenheid, worden onder deze pensioenregelingen 
onder meer begrepen:  

- de rustpensioenen, overlevingspensioenen en wezenpensioenen (met inbegrip van de 
pensioenaandelen) lopende op het moment van het beroep op de garantie;  

- de uitgestelde pensioenen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) verschuldigd aan de 
ambtenaren nog actief op het moment van het beroep op de garantie;  

de pensioenaandelen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) te storten voor de ambtenaren die de 
opdrachthoudende vereniging verlaten hebben terwijl ze pensioenrechten ten laste van de 
opdrachthoudende vereniging behouden.” 
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Artikel 66 

In het eerste lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd. 

In het derde lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” 
ingevoegd. 

Het tweede lid van punt b. van artikel 66 wordt geschrapt.  

In het vierde lid van punt b. van artikel 66 wordt na het woord “overgenomen” een komma-teken 
ingevoegd. 

In het zesde lid van punt b. van artikel 66 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 63”. 

In het zevende lid van punt b. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd.  

Artikel 67 

In het tweede lid van artikel 67 worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” en na het woord 
“tien” de tekens “(10)” ingevoegd. 

Artikel 68 

In het tweede punt van artikel 68 wordt het woord “vennoot” telkens vervangen door het woord 
“deelnemer” en wordt de verwijzing naar “artikel 69” vervangen door verwijzing naar “Artikel 62”. 

In het tweede lid van het derde punt van artikel 68 wordt de verwijzing naar “artikel 66” gewijzigd 
door een verwijzing naar “Artikel 59”. 

In het vierde punt van artikel 68 worden de derde tot vijfde zin vervangen door volgende tekst: 

“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.” 

Artikel 70 

De eerste twee leden van artikel 70 worden vervangen door de volgende tekst: 

 “Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of 
in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering die de ontbinding 
vaststelt, de vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun 
vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden 
van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid 
komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle 
andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding. 
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Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij 
van rechtswege de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging verderzetten in het raam van het 
bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.” 

In het derde lid van artikel 70 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het 
college bezit”. 

Het vierde lid van artikel 70 wordt vervangen door de volgende tekst: 

“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
opdrachthoudende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar 
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-
vereffenaars.” 

In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt: 

“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 en 
Artikel 29 van onderhavige statuten.” 

In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door de 
woorden “het college van vereffenaars heeft”. 

Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:  

“1. Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 12 
van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens 
verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder 
vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het 
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel, terug naar de deelnemers en worden de 
Z²-aandelen zonder meer vernietigd. 

Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 10 
en Artikel 11 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging 
en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding 
zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend 
geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 10 en Artikel 11, terug naar de 
deelnemers en worden de D-aandelen en Z-aandelen zonder meer vernietigd.  

Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 13 
van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens 
verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder 
vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het 
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 13, terug naar de deelnemers en worden de S-
aandelen zonder meer vernietigd. 

Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in 
Artikel 14 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en 



 

- 52 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, 
zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval 
van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 14, terug naar de deelnemers en worden de 
V-aandelen zonder meer vernietigd.” 

In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69” 
vervangen door een verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar “artikel 37” 
vervangen door een verwijzing naar het “artikel 425”. 

In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en “overgenomen” 
een komma ingevoegd. 

In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de 
woorden “het college”. 

In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” vervangen door 
de woorden “T- en SK-aandelen”. 

In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de 
vereniging” vervangen door de woorden “het college van vereffenaars”. 

Hernummering 

Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen. 

24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met 
vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten 
genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3 
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

 
Aanhef 

In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in 
functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 

Artikel 1 

In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”. 

Artikel 12 

Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 

“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de bijkomende 
eigendomsrechten hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, jaarlijkse schijven 
over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd 
aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling 
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wordt door TMVW berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door 
de raad van bestuur.” 

Artikel 14 

Het artikel 14 wordt volledig geschrapt. 

 
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4: 

Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 
 

Artikel 3 

In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de raad van 
bestuur”.  

Hernummering 

Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie 
van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1:  
 
De raad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals opgenomen in het 
desbetreffende agendapunten en beschreven ontwerp, goed. 
 
Artikel 2: 
 
De raad geeft opdracht aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone 
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 
 
Artikel 3.  
 
Een afschrift van dit besluit zal : 
hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  
hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be,  
gestuurd worden. 
 
Artikel 4: 
 

mailto:20191219BAVTMVW@farys.be
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Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

22. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
van TMVW ov op 19 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; 

 
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW ov; 
 
 Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 

19 december 2019, waarin de agenda werd meegedeeld; 

  
 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT 
 

Artikel 1:  

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van TMVW ov  van 19 december 2019 en de daarbij horende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  
 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen 
en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 

en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid  
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de 

statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen 
gedaan in de toelichting 
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9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 

10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in 
ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 

Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 
DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75 

17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

20.  Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden 
21. Afschaffing van de F3-aandelen 
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de 

statuten: 
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met 

vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten 
genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3 
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 

26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4: 
Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

27. Volmachten 
Varia 
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Artikel 2: 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 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 TMVW (ov), vastgesteld op 19 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 buitengewone algemene vergadering.   
 
Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVW ov (hetzij per post t.a.v.  
TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be) 
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. 
 

23. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL  

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

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

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

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de dienstverlenende 
vereniging CIPAL, Bell-Telephonelaan 2 / D te 2440 Geel (kantoren en correspondentieadres); 
 
 Gelet op de oproepingsbrief dd. 24.10.2019 voor de algemene vergadering van CIPAL dv op 
12.12.2019, waarin de agenda werd meegedeeld;  
 

mailto:20191219BAVTMVW@farys.be
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Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
dienstverlenende vereniging; 

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

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

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

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

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DEKIMPE Lode    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- DE BACKER Frank 

   
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

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

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- DE BACKER Frank:   16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

  
Artikel 1: 
 
De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 



 

- 58 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

De heer Frank De Backer, Zonnestraat  57 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging CIPAL en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 

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

24. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Algemene Vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL 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 dienstverlenende vereniging CIPAL, Bell-

Telephonelaan 2 / D te 2440 Geel (kantoren en correspondentieadres); 
 
Gelet op de brief dd. 24 oktober 2019 uitgaande van de dienstverlenende vereniging CIPAL 

waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Algemene Vergadering die vastgesteld is op 12 
december 2019 om 16.00u, met volgende agenda: 

 



 

- 59 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

1. Toetreding en aanvaarding nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Na beraadslaging; 
 
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 12 december 2019 om 16.00u,  luidend als volgt: 
 

1. Toetreding en aanvaarding nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv 
4. Rondvraag 
5. 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 12 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 CIPAL, 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 4: 
 

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

Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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25. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuring toetreding tot de 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED) voor de periode 
2020-2026 

 

 
 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 herschikking van bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus; 
 
 Gelet op de ontvoogding van de lokale besturen en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien 
voor de lokale besturen, ook op het domein van het onroerend erfgoed; 
 
 Gelet op het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en wijzigingen; 
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en wijzigingen; 
 
 Gelet op de mogelijkheden om rond de materie onroerend erfgoed een intergemeentelijke 
samenwerking uit te bouwen; 
 
 Gelet op de subsidiemogelijkheden die voor een dergelijke werking kunnen worden bekomen; 
 
 Gelet op de expertise betreffende onroerend erfgoed die bij de projectvereniging VARIANT, 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
vzw aanwezig is; 
 
 Gelet op de bereidheid van deze organisaties om via een samenwerkingsmodel rond 
onroerend erfgoed te werken onder de vorm van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst; 
 
 Gelet op het feit dat de IOED wordt ondergebracht onder projectvereniging VARIANT; 
 
 Gelet op de “begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen”; 
 
 Overwegende dat Kluisbergen lid is van elk van de bovenvermelde organisaties; 
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 Overwegende dat door een samenwerkingsmodel tussen deze organisaties geen nieuwe 
structuren dienen te worden opgericht; 
 
 Overwegende dat een samenwerkingsmodel verdere versnippering van het domein onroerend 
erfgoed tegengaat, maar net efficiëntiewinst kan genereren; 
 
 Overwegende dat de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst een ondersteunende rol zal 
vervullen, waarbij de lokale besturen de gemeentelijke autonomie behouden; 
 
 Overwegende dat een toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst kosteloos 
is; 
 
 Overwegende dat het lokaal bestuur vrijblijvend en kosteloos beroep kan doen op het 
generieke aanbod, en dat er vrijblijvend kan geopteerd worden voor acties ‘op maat’ tegen kostprijs; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 

  

Artikel 1: 

De raad gaat akkoord met de toetreding tot de Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse 

Ardennen voor de werkingsperiode 2020-2026. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 

en aan de bibliothecaris. 

Artikel 3: 
 

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

26. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
 van de opdrachthoudende vereniging ILVA op 17 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; 
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 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 
 Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

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

zetel te 9320 Aalst (Erembodegem), Zuid III, Industrielaan 18; 
 
Gelet op de aangetekende brief dd. 23 oktober 2019 uitgaande van de opdrachthoudende 

vereniging ILVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering 
die vastgesteld is op 17 december 2019 om 19.00u, met volgende agenda: 

 
1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (art. 432-decreet lokaal bestuur) 
2. Samenstellen van het bureau (art. 38) 
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone 

Algemene vergadering (artikel 16) 
4. Goedkeuren actieplan en budget 2020 
5. Toetreding ILvA bij SOLVA 
6. Toetreding I.VL.A. bij ILvA 

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

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging ILVA, met zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),  Zuid III, Industrielaan 
18 vastgesteld op 17 december 2019 om 19.00u,  luidend als volgt: 
 

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (art. 432-decreet lokaal bestuur) 
2. Samenstellen van het bureau (art. 38) 
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone 

Algemene vergadering (artikel 16) 
4. Goedkeuren actieplan en budget 2020 
5. Toetreding ILvA bij SOLVA 
6. Toetreding I.VL.A. bij ILvA 

 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILVA vastgesteld op 17 



 

- 63 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

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 opdrachthoudende vereniging ILVA, vastgesteld op 17 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 ILVA en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

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

 

 

27. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van de 
dienstverlenende vereniging SOLVA op 11 december 2019 – Goedkeuren aanvulling agenda 
bij hoogdringendheid 

 

 
 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 beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 inhoudende het goedkeuren 
van de dagorde, het bepalen van een standpunt en het vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van de algemene vergadering van SOLVA, vastgesteld op 
11 december 2019; 
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Gelet op de aangetekende brief dd. 6 november 2019, uitgaande van de dienstverlenende 
vereniging SOLVA betreffende de aanpassing van de agenda van de algemene vergadering van 11 
december 2019, bij hoogdringendheid; 

 
Overwegende dat volgend agendapunt dient toegevoegd te worden aan de agenda: 

  
 

1. Samenstelling van het Bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020 
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging 
4. Toetreding ILVA bij SOLVA 
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene 

Vergadering 
 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De Raad neemt akte van de aangepaste 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 
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene 

Vergadering 
 
 

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: 
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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. 
 

28. Afdeling Veiligheidszaken – Lokale Politie – Goedkeuren politiereglement ter gelegenheid 
van éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten omwille van de 
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor vrouwen” en “Ronde van 
Vlaanderen voor elite” op 5 april 2020 

 
 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 betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 
 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer; 

 
Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van wielerwedstrijden en van de alle-

terreinwedstrijden; 
 
Gelet op de Omzendbrief OOP 45 ter gelegenheid van het KB van 28 juni 2019 tot 

reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden; 
 
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 

voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 
 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 

bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 
 
Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 

aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 



 

- 66 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 november 2019 

 

 
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 

119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
 
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de 
nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 

overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
gemeente; 

 
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 

administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve 
sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

 
Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties 

op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en-situaties die een coördinatie of een beheer 
op nationaal nieuw vereisen;  

 
Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 

aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 

Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
 
Overwegende dat op zondag 5 april 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 

dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

 
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme 

volkstoeloop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 
 
Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de 

wielerwedstrijd worden georganiseerd; 
 
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op 

zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van 
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 
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Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van 

activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten 

onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de 
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

 
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van 

de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 
garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten  
 langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling 
 opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 
 

 Overwegende dat bijgevolg onderhavige politieverordening wordt genomen en goedgekeurd 
met het oog op de organisatie van de Ronde van Vlaanderen op 5 april 2020. 

 

 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
 

BESLUIT: 
 
 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 
 
Artikel 1: 
 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen 
voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, 
wordt op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de 
gemeente waar de activiteit plaats heeft  voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 
 
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 
2020 bij de burgemeester worden ingediend op volgend adres: Parklaan 16 te 9690 Kluisbergen. 
 
De aanvraag tot vergunning moet op straffe van niet-ontvankelijkheid de volgende gegevens vermelden:  
 
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres 

van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de 
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten 
worden. 
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3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of 
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….). 
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 
 
Artikel 2: 
 
Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers 
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.  
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 
vergunning werd verleend na te leven. 
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de 
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
 
Artikel 3: 
 
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 
vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning onmiddellijk bij 
gemotiveerde beslissing intrekken en de activiteit hetzij verbieden hetzij doen stopzetten in 
toepassing van artikel 133, eerste lid, juncto artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. 
De titularis van de vergunning zal onverwijld door de burgemeester in kennis worden gesteld van de 
beslissing waarmee de verleende vergunning wordt ingetrokken. 
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als 
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 
 
 
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 
 
Artikel 4: 
 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen 
voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij 
gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een 
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten 
laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats 
heeft. De melding dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, de gegevens te bevatten opgesomd in 
artikel 1. 
 
Artikel 5 
 
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met 
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de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige 
afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, 
het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, 
enz …  
 
Artikel 6: 
 
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4, op grond van artikel 133, eerste lid, 
juncto artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, hetzij verbieden, hetzij doen stopzetten in volgende 
gevallen: 

(i) De aanvrager leeft de inhoud van hetzij de in artikel 4 bedoelde melding, hetzij de in 
toepassing van artikel 5 gemaakte afspraken niet na, zoals door de bevoegde politiediensten 
vastgesteld; of 

(ii) De activiteiten van de aanvrager kunnen, niettegenstaande de hiertoe ondernomen pogingen 
om in toepassing van artikel 5 tot afspraken te komen, niet worden georganiseerd onder 
omstandigheden waarbij de veiligheid van zowel de deelnemers als de toeschouwers 
gewaarborgd is; of 

(iii) De activiteiten van de aanvrager vormen een gevaar voor de openbare orde (m.n. openbare 
rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).  

De beslissing van de burgemeester, zoals bedoeld in onderhavig artikel, zal worden genomen op 
basis van een verslag, opgesteld door de veiligheidscel, belast met het analyseren, beoordelen en 
opvolgen van de aanvragen en samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
hulpdiensten 
 
III. Veiligheidszones 
 
Artikel 7: 
 
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 
volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 
veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van 
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  
 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder 
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van 
Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een 
veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de 
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in 
artikel 1. 
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste 
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met 
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe 
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken 
voor de hele veiligheidszone. 
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Artikel 8: 
 
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de 
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 
 
IV. Algemene bepalingen 
 
Artikel 9 : Normatief kader: 
 
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af 
te toetsen (bijlage): 
- Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2015  
- Gemeentelijk Reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie 
met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 23 oktober 2008 
- De richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2012 
- De veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met gas en/of elektriciteit en 
bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2012 
- Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 24 februari 1977 
houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat 
betreft het maximaal geluidsniveau van muziek en inrichtingen. 
- Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 februari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsniveau van 
muziek in inrichtingen 
- Minimumnormen voor medische inzet op basis van 'Prima' 
 
Artikel 10 : Sancties: 
 
Onverminderd de maatregelen, opgenomen in artikel 3 en artikel 6, zullen overtredingen van de 
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening worden bestraft met een administratieve 
geldboete van maximum 350 euro.  
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich 
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zoniet houdt de gemeente zich het recht voor 
het te doen op kosten en risico van de overtreder. 
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan 
worden opgezocht.  
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De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de 
openbare orde tevens elke randactiviteit verbieden.  
 
Artikel 11: 
 
Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Artikel 12: 
 
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het parket van de Procureur des Konings bij de 
politierechtbank te Oudenaarde, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg van het 
arrondissement en van de politierechtbank van het kanton, de Zonechef van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, de antenne Kluisbergen van de lokale politie, de Bevelhebber van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, de organisatoren van de wielerwedstrijd, de afdeling gemeentewerken en de 
afdeling secretariaat.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering ervan belast. 
 
 
 

De zitting wordt geheven te 20u50 
 

Aldus gedaan in zitting van 28 november 2019 en goedgekeurd in zitting van 19 december 2019 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
 


