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AANWEZIG 
 

Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter; 

Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, Schepenen; 

Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole Verschuere-

Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-Jan Baert, Daniël 

Cambron, Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 
 

 
 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van 
artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de gemeenteraad op digitale 
wijze georganiseerd wordt. 

 

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:  
 

Openbare Zitting  
 
 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 25 maart 2021 

 
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; 



Notulen Gemeenteraad dd. 22.04.2021 
 

2 

 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 25 maart 2021, opgemaakt door de algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De notulen van de zitting van 25 maart 2021 worden goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 

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

 
 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2021 

 
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 audio-zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2021; 

 

Met éénparigheid van stemmen.  
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

 

Het audio-zittingsverslag van de zitting van 25 maart 2021 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 – Secretariaat en Personeel – Bekrachtigen besluit van de 
burgemeester dd. 7.4.2021 inhoudende het laten doorgaan op digitale wijze van de 
vergadering van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 22.4.2021 in het kader van de 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 in te dijken 

 
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, in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, de burgemeester 
politieverordeningen kan nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe 

Gemeentewet); 
 

Overwegende dat deze verordeningen of besluiten dienen bekrachtigd te worden door de 

gemeenteraad;  
 

Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 7.4.2021 inhoudende het laten doorgaan op digitale 
wijze van de vergadering van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 22.4.2021 in het kader van 

de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 in te dijken; 

 
  Na beraadslaging; 

 
  Met éénparigheid van stemmen. 

 

BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

 

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester dd. 7.4.2021 inhoudende het laten doorgaan op 
digitale wijze van de vergadering van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 22.4.2021 in het kader 

van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 in te dijken 
 

Artikel 2: 

 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat.  
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4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Bekrachtigen beslissing college 
dd. 7.4.2021 inhoudende de goedkeuring van het addendum bij de 

samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, 
houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan 

de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken 

 

 
De Raad, 

 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

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

van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 

te versterken; 

 
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 

voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de 
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig 

risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en 

voorlopige maatregelen te nemen; 
 

Overwegende dat, in de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  een cruciale 
rol is weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.   

 

• Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is 

de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te 

bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich 

kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat 

vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

• Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. 

Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen 

vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, 

sensibilisering, handhaving) kunnen nemen. 

Overwegende dat, wat de aard van de engagementen betreft, lokale besturen in het kader van het 

besluit van de Vlaamse Regering kunnen kiezen tussen de volgende opties:  
 

• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 
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• Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én  aanvullend lokaal 

contactonderzoek. 
 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20.01.2021 inhoudende 
het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, waarbij 

gekozen werd voor optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25.03.2021 waarbij bovenvermelde beslissing werd 
bekrachtigd;  

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30juni 

2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken; 

 

Overwegende dat, op basis van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 19.03.2021, de 
besturen die reeds een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, deze samenwerkingsovereenkomst kunnen verlengen; 
 

Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 7.4.2021 inhoudende de goedkeuring van het 
addendum van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, 

houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken; 

 
Overwegende dat deze beslissing bij hoogdringendheid werd genomen en dient bekrachtigd te worden 

door de gemeenteraad;  

 
Na beraadslaging; 

 
Met éénparigheid van stemmen. 

 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 
 

De raad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dd. 7.4.2021 inhoudende de goedkeuring 

van het addendum van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid, houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 

besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

 

Artikel 2: 
 

De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering belast. 
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5. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Kennisname besluit van de gouverneur 

inhoudende het goedkeuren van de jaarrekening 2019 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, inzonderheid art. 332; 

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

van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2020, inhoudende het vaststellen van 

de jaarrekening 2019 van de gemeente Kluisbergen; 
 

Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Kluisbergen; 

 

Gelet op art. 332 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat alle besluiten en opmerkingen van 
de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht worden op de eerstvolgende vergadering van de 

gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

 
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen tot 

goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Kluisbergen. 
 

Artikel 2: 

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

 

6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van 

de Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 
(Gaselwest) op 28 juni 2021 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt 
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

 
De Raad, 
 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

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

van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

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

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 maart 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 28 juni 

2021 plaatsheeft in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 8790 Waregem; 
 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 26 maart 

2021 overgemaakt werd; 
 

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

Algemene Vergadering;  

 
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op 

heden niet vaststaat onder welke vorm deze Algemene Vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie 

in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst 

kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een digitale Algemene Vergadering indien 
dit noodzakelijk mocht blijken; 

  
Na beraadslaging; 

 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 

Artikel 1: 

 

De raad hecht zijn goedkeuring  aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd. 28 juni 2021: 

 
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over 

het boekjaar 2020.    
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.  
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 

en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.   
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.   

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen: 
7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.  
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7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze. 

7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 
 

Artikel 2 
 

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene 

Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 28 juni 2021 
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 

 
Artikel 3 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Gaselwest 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. 
 

 

 

7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van 
TMVS op 15 juni 2021 – 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 TMVS dv; 

Gelet op de statuten van TMVS dv;  

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op de aangetekende uitnodiging dd. 1 april 2021 tot de gewone algemene vergadering van 

TMVS dv op 15 juni 2021 die volledig digitaal zal doorgaan; 
 

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 
  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 22 oktober 2020 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van TMVS; 

 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van TMVS dv met de volgende agendapunten: 

 
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en 

overdracht van deelnemers 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2020 

4. Verslag van de commissaris 
5.   a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Huishoudelijk reglement 

8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
Varia en mededelingen 

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

 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van TMVS dv,  met zetel te 9000 

Gent, Botermarkt 1, digitaal vastgesteld op 15 juni 2021, luidend als volgt: 
 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en 
overdracht van deelnemers 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

7. Huishoudelijk reglement 
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

Varia en mededelingen 
 

 

 
 

 



Notulen Gemeenteraad dd. 22.04.2021 
 

10 

 

Artikel 2: 

 
De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 

Algemene Vergadering van TMVS dv, vastgesteld op 15 juni 2021, 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 TMVS dv, vastgesteld op 15 juni 2021, 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 TMVS,, hetzij per elektronische 

post, 20210615AVTMVS@farys.be) en aan de vertegenwoordiger en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van ons bestuur in deze dienstverlenende vereniging. 
 

Artikel 5: 
 

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

 

 

8. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene Vergadering van 

cvba Zefier op 10 juni 2021 – 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 de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 

 
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26,27 en 28; 

  

mailto:20210615AVTMVS@farys.be
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Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2021 tot de gewone algemene vergadering van de 

cvba Zefier op 10 juni 2021; 
 

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten; 
  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 28 februari 2019 inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van cvba Zefier; 

 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van cvba Zefier met de volgende agendapunten: 

 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020; 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen 

  

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

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van de cvba Zefier,  met zetel 

te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, vastgesteld via videoconferentie op 10 juni 2021, luidend 
als volgt: 

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar2020; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

5. Statutaire benoemingen 
 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
Algemene Vergadering van de cvba Zefier en keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van 

Bestuur geformuleerde voorstellen goed. 

 
Artikel 3: 

 
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 

op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 

van de cvba Zefier, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van 
de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde 

algemene vergadering. 
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Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan cvba Zefier en aan de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze dienstverlenende 

vereniging. 

 
Artikel 5: 

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

 

 

 
9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene en Buitengewone 

Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILVA op 22 juni 2021 

– Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger  

 

 

 De Raad 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

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

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

van de bestuurshandelingen; 
 

 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

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

9320 Aalst (Erembodegem), Zuid III, Industrielaan 18; 
 

Gelet op de aangetekende brief dd. 18 maart 2021 uitgaande van de opdrachthoudende vereniging 
ILVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering 

die vastgesteld zijn op 22 juni 2021 te Meldert; 
 

Gelet op artikel 423 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, dat stelt dat na afloop van  

de statutair bepaalde duur een opdrachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd kan 
worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. De laatste Algemene 

Vergadering vóór het verstrijken van de duur kan tot de verlenging beslissen met een 
drievierdemeerderheid van het aantal stemmen, en dit op verzoek van de gewone meerderheid van het 

totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een 

drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten. De gemeenteraadsbeslissingen die 
daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de Algemene Vergadering gevoegd en zijn 

gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich 
verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Uiterlijk negentig dagen voor de Algemene Vergadering 

die beslist over de verlenging wordt de agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers 
toegezonden. De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden 
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op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging op het einde van het jaar waarin de 

Algemene Vergadering tot de verlenging heeft beslist. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, 
die wordt gevoegd bij het verslag van de Algemene Vergadering. Ze leven de door hen aangegane 

contractuele verbintenissen na, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 
425, vierde en vijfde lid, zijn op hen van toepassing. Deelnemers die nalaten over de verlenging te 

beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de 

opdrachthoudende vereniging; 

 

Overwegende dat ILvA, in haar actuele vorm voor een termijn van 18 jaar werd opgericht op 31 oktober 
2003 en haar statutair bepaalde duur dus eindigt op 31 oktober 2021; 

 

Gelet op artikel 454 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en artikel 40 van de 
gecoördineerde statuten van ILvA, die beide ILvA verplichten een Algemene Vergadering te beleggen 

in de loop van het eerste semester van het boekjaar, waarop de jaarrekeningen moeten worden 
vastgesteld, en kwijting aan de bestuurders en de revisoren wordt verleend; 

 

Overwegende dat uit de lezing van artikel 454 en artikel 423 moet worden besloten dat op de volgende 

Algemene Vergadering beslist moet worden over de verlenging van de opdrachthoudende vereniging; 

 

Gelet op de aan het lokaal bestuur bezorgde besluiten van de Raad van Bestuur van ILvA op 16 maart  
2021 waarop, overeenkomstig artikel 40 van de gecoördineerde statuten van ILvA, de datum en de 

agenda van de Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 22 juni 2021 om 19u, werd aangenomen, 
net als de datum en de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 

22 juni 2021, om 19u30; 

 
Gelet op het door de Raad van Bestuur van ILvA uitgedrukte voornemen om de statutaire bestaansduur 

van ILvA te verlengen met nogmaals 18 jaar; 

 

Gelet op de op 12 maart 2021 door de Vlaamse Regering goedgekeurde kadernota aangaande 

regiovorming, waardoor de 15 steden en gemeenten die heden aandeelhouder zijn bij ILvA, worden 
ondergebracht in drie verschillende regio’s; 

 

Overwegende dat de maandenlange voorbereiding van de verlenging van de opdrachthoudende 

vereniging werd doorkruist door de goedkeuring van deze kadernota, enkele dagen voor de Raad van 

Bestuur van ILvA een beslissing diende te nemen; 

 

Overwegende dat de verlenging van ILvA niet kan worden uitgesteld, en dit net ten gevolge van 

decretale bepalingen van de Vlaamse Overheid; 

 

Overwegende dat het heden voor ILvA onmogelijk is zich te confirmeren aan deze voorgestelde regio’s, 

aangezien er heden geen enkele decretale rechtsgrond voor is, en er tot op vandaag geen juridische 

duidelijkheid is geboden over deze interne staatshervorming of het dwingende karakter ervan; 

 

Overwegende dat er nog geen duidelijkheid is over hoe de drempels die het fuseren van verbanden 

verhinderen, zullen weggewerkt worden, en het kader dat Agentschap Binnenlands Bestuur zou 

uitwerken vooralsnog niet voorhanden is; 
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Overwegende dat de uitwerking van spoor 2 (de impactanalyse) en spoor 3 (het organiek kader) in de 

Vlaamse en federale regelgeving pas wordt voorzien in 2022 of 2023, maar een beslissing over de 

verlenging van ILvA zich nu opdringt; 

 

Overwegende dat de opgemaakte regio’s nog zeer recent werden bijgesteld. Waar in de kadernota van 

oktober 2020 nog werd gesproken over 13 regio’s, wordt nu gewag gemaakt van 17 regio’s. De 

regiovorming in Limburg is nog niet afgewerkt en niets sluit uit dat ten gevolge van onder andere 

parlementaire bespreking de regiovorming alsnog wordt bijgesteld; 

 

Overwegende dat de bestaande intergemeentelijke samenwerking inzake het verwerven en verwerken 

van huishoudelijk afval veel verder teruggaat in de tijd, en dit een logistiek en juridisch meer stabiele 

basis is om op verder te bouwen; 

 

Overwegende dat de bestaande samenwerking ook geografisch niet onlogisch genoemd kan worden, 

zoals wordt aangehaald in het goedgekeurde evaluatieverslag en ondernemingsrapport. Gemeenten als 

Liedekerke of Affligem kunnen logistiek erg eenvoudig bediend worden vanuit Erembodegem. Ook 

Galmaarden sluit net zo goed aan bij Geraardsbergen en Ninove, twee steden die al decennia bij ILvA 

zijn aangesloten. 

 

Overwegende dat ILvA circa 350.000 inwoners bedient en haar bestuurskracht dan ook meer dan 

voldoende groot is; 

 

Overwegende dat de verlenging van ILvA, in haar huidige vorm, allerminst zorgt voor bijkomende 

verrommeling maar ze in tegendeel een stabiele samenwerking verder zet en niet leidt tot een toename 

van mandaten of samenwerkingen; 

 

Overwegende dat in 2039 geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en ook dit geen reden is om 

de voorgestelde termijn van verlenging bij te stellen; 

 

Overwegende dat een langdurige verlenging een de beste basis is voor langetermijnperspectief en  

duurzame investeringen, een weg die ILvA onder andere met de omschakeling naar de  

gewichtsgebonden aanrekening van de restfractie en GFT-afval volgt; 

 

Overwegende dat er een vergelijkend onderzoek niet noodzakelijk is, omdat er zich geen andere 

beheersvormen reëel hebben aangeboden; 

 

Gelet op het opgestelde evaluatieverslag en ondernemingsrapport, dat aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd als onderzoek zoals bedoeld in artikel 423 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 
Overwegende dat ten gevolge van het op 1 mei 2019 inwerking getreden Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen (WVV) de statuten van ILvA licht dienen te worden aangepast, 
waarbij nieuwe terminologische bepalingen van het WVV moeten worden gebruikt,  de terminologie in 

verband met kapitaal in overeenstemming moet worden gebracht met het WVV, de afstemming op de 

bepalingen van het WVV moet gebeuren voor wat betreft de procedure voor schriftelijke besluitvorming 
en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de raad van bestuur en algemene vergadering, 
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en de statuten ten slotte ook in overeenstemming moeten worden gebracht voor wat de statutaire 

bepaling inzake de alarmbelprocedure betreft; 
 

Gelet op het aangetekende uitnodiging van ILvA, van 19 maart 2021, waarbij de agenda van de 
algemene vergadering die over de verlenging dient te beslissen aan het lokaal bestuur werd 

overgemaakt, vergezeld van de noodzakelijke stukken zoals onder andere de actuele statuten en de 

voorgestelde, nieuwe statuten, opgesteld in samenwerking met een aangestelde notaris; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering en de 
buitengewone algemene vergadering een debat te voeren, op grond waarvan een standpunt en de 

wijze waarop de lokale vertegenwoordiger dienovereenkomstig zal handelen, wordt bepaald;  
 

Gelet op artikel 39 van de gecoördineerde statuten van ILvA, die voorzien dat elke aandeelhouder zich 

door maximum twee personen kan laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering, en deze 
vertegenwoordigers geen lid mogen zijn van de Raad van Bestuur; 

 
Overwegende dat het lokaal bestuur deze vertegenwoordigers heeft aangeduid voor de periode van de 

lopende legislatuur maar het mandaat overeenkomstig artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur voor 

elke algemene vergadering dient te worden herhaald;   
 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

 
BESLUIT 

Artikel 1: 
 

De raad hecht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van het 

opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA van dinsdag 22 juni 2021, om 19u 
met volgende agenda: 

 
1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 – Decreet Lokaal Bestuur) 

2. Samenstelling van het bureau; 

3. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering; 
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2020; 

5. Jaarrekening per 31 december 2020; 
6. Verslag van de Commissaris; 

7. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020; 
8. Aanstellen commissaris 

 

Artikel 2: 
 

De raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het 
opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA van dinsdag 22 juni 2021, om 19u 

met volgende agenda: 

 
1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 – Decreet Lokaal Bestuur); 

2. Samenstelling van het bureau; 
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3. Goedkeuren evaluatierapport en ondernemingsplan; 

4. Verlenging van ILvA: 2021-2039; 
5. Statutenwijziging ILvA; 

 
Artikel 3: 

 

De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de beide vergaderingen 
van ILvA, op 22 juni 2021, worden opgedragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
 

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. 
 

 

 

10. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Algemene vergadering van 
de intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS Westlede) op 1 juni 2021 – 

Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt en vaststellen van het 

mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 
 

 

De Raad, 
 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

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

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

van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

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

zetel te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60; 
 

Gelet op de mail dd. 8.4.2021 uitgaande van IGS Westlede waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op 

de algemene vergadering die digitaal is vastgesteld op 1 juni om 19u00, met volgende agenda: 
 

1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020 
2. Goedkeuring jaarrekening 2020, resulterend in het jaarverslag 

3. Verslag commissaris-revisor 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
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5. Werkingsverslag 2020 

6. Remuneratieverslag 
7. Ontslag en benoeming bestuurders 

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

 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 
De Raad neemt kennis van de dagorde van de algemene vergadering van IGS Westlede, met zetel te 

9080 Lochristi, Smalle Heerweg 60, digitaal vastgesteld op 1 juni 2021 om 19u00, luidend als volgt: 
 

1. Goedkeuring verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 

2. Goedkeuring jaarrekening 2020, resulterend in het jaarverslag 
3. Verslag commissaris-revisor 

4. Kwijting aan de betuurders en de commissaris-revisor 
5. Werkingsverslag 2020 

6. Remuneratieverslag 
7. Ontslag en benoeming bestuurders 

 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
algemene vergadering van IGS Westlede, vastgesteld op 1 december 2020 en keurt, voor zoveel als 

nodig,  de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen goed. 

 
Artikel 3: 

  
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 

op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 

van IGS Westlede, vastgesteld op 1 december 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking 

tot de agenda van voormelde algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IGS Westlede en aan de 

vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze intercommunale 
vereniging. 

 
Artikel 5: 

 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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Aldus gedaan in zitting van 22 april 2021 en goedgekeurd in zitting van 27 mei 2021 

 
 

Algemeen directeur De Burgemeester-voorzitter 

 
 

 
L. DEMEDTS            Ph. WILLEQUET 


