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* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag 
openbare zitting 26 september 2022. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 26 september 2022: openbare zitting gemeenteraad. 
 
Feiten en context 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 
277, 278; 

● Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 
30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
/ 
 
Financieel advies 
/ 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 26  september 
2022 goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement gemeenteraad. 
 

* * * 
 
O.P.2 Interne Zaken Secretariaat. Iverlek. Agenda en vaststelling mandaat 
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de Buitengewone algemene vergadering 
van 22 december 2022. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 23 september 2022: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de 
buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek 
van 22 december 2022. Het dossier met documentatiestukken werd eveneens 
overgemaakt. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek. 
 
De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van Marc 
Vanderlinden als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en 
met 31 december 2024. Wegens afwezigheid van Marc Vanderlinden zal Tim Vandenput 
hem vervangen. 
 
Juridische gronden 
 

● Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  
● Artikel 24 van de statuten van Iverlek; 
● 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; 

 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad dient de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
goed te keuren van 22 december 2022 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek 
goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
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De agenda werd door de Raad van Bestuur van Iverlek  op 19 september 2022 als volgt 
samengesteld en we vragen de raad deze goed te keuren: 
 

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en 
Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 
Vlaanderen (dossier Tramontana). 

 Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2.  
 Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 
2.j ervan. 

 
2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 

a. Wijziging van het voorwerp; 

b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting 
van NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 
9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het toevoegen 
van een nieuw artikel 37ter; 

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële 
splitsingen en fusie) van de bestaande artikelen 1 
(naamswijziging), 2bis, 5 (zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 
37 en 37ter en de bijlagen 1_en 1bis en het toevoegen van een 
nieuwe bijlage 2; 

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele 
correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 
27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en het schrappen 
van de bijlage 2; 

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld 
overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WW); 

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld 
overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV; 

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad 
van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de 
definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de 
statuten in te schrijven; 

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad 
van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten 
inclusief de bijlagen te coördineren; 

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking 
tot de statutenwijzigingen; 

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van 
de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot 
het agendapunt 2 vast te stellen. 

 
3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende 

aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 
zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per 
aandeel. 

 
4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig 

de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te 
splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de 
gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar 
de Opdrachthoudende vereniging lverlek (overnemende 
vereniging): 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
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b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, 
Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T 
en Publigas). 

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), 
van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 
12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door 
overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in 
activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 
partiële splitsing per 1 januari 2025. 
De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel 
van lverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos 
een kopie van deze stukken verkrijgen. 

d. Goedkeuring van: 

i. De partiële splitsing door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen 
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteit 
aardgas met betrekking tot de gemeenten 
Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen 
naar de Opdrachthoudende vereniging lverlek 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en 
passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis 
van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit óp basis 
van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans 
afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 
december 2024. 

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de 

deelnemers. 
e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas 

van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 2025. 
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 

verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van 
de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen 
aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van 
machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om: 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende 
voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen; 

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en 
desgevallend de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen 
van een ambtshalve inschrijving; 

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de 
partiële splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te 
splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 
december 2024, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, 
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dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te 
kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de 
neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin. 

 
5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 

12:24 en volgende WW van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over 
te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging lverlek 
(overnemende vereniging): 

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, 
Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en 
Publigas). 

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de 
aandelen At binnen de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) 
de winstbewijzen Ct binnen de éjctiviteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken. 

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het 
omstandig verslag van de Raad van Bestuur {art. 12:25 WW) en 
van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het 
voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke 
wijzigingen in activa en passiva van het vermogen {art. 12:27 
WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van 
de fusie per 1 januari 2025. 

 De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op 
de zetel van lverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde 
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 
12:27 WVVen kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 
e. Goedkeuring van: 

i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende 
vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de 
Opdrachthoudende vereniging lverlek (overnemende 
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten 
op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 
januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding 
(voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 
2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de 
balans per 31 december 2024. 

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting 
van de gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE 
vanaf 1 januari 2025. 

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende 
vereniging lverlek (daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle}. 

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 
verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van 
de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen 
vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de 
Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
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  i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden 
 die gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 
 5.a vast te stellen; 
  ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen; 

   iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en 
desgevallend de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van  een 
ambtshalve inschrijving; 

          iv.De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen 
op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen 
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere 
verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 
31 december 2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

 vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de 
uitvoering van de fusie in de meest brede zin. 

 
6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig 

de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen 
vereniging} om de activiteit aardgas verbonden aan de 
Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit 
optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, 
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-
Winge en Zoutleeuw}, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius 
Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging 
lverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging}: 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 
opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, 
Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en 
Publigas). 

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van 
het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 
WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking 
tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van 
eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van 
het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, 
boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële 
splitsing per 1 januari 2025.De deelnemers kunnen één maand 
voor de Algemene Vergadering op de zetel van lverlek kennis nemen 
van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVVen kosteloos een 
kopie van deze stukken verkrijgen. 

d. Goedkeuring van: 

i. De partiële splitsing door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel 
te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas 
verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE 
(dewelke voor deze activiteit optreedt namens de 
gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, 
Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, 
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-
Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd 
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aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging lverlek (Fluvius Zenne-
Dijle) (overnemende vereniging) omvattende alle activa 
en passiva en alle rechten en plichten, niets 
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van 
een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van 
de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten 
op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding 
vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
     iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aan.sluiting met de 
activiteit aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, 
Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, 
Tielt-Winge en Zoutleeuw vanaf 1 januari 2025. 

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en 
verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van 
de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen 
aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van 
machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om: 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende 
voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen; 

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en 
desgevallend de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen 
van een ambtshalve inschrijving; 

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de 
partiële splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto actief-waarde van e partieel te 
splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 
december 2024, berekend volgens de principes 
vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, 
dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 
2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te 
kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de 
neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin. 

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met 
de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de 
nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking 
tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en 
om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 
11 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
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8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het 
tokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2023. 

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV. 
 

10. (Neven)activiteiten -Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
 

11. Statutaire benoemingen. 
 

12. Statutaire mededelingen. 
 

Momenteel voorzien we een fysieke bijeenkomst maar we kunnen niet inschatten in 
welke richting COVID-19 zal evolueren en wat de impact hiervan zal zijn op het effectief 
fysiek houden van de BuitengewoneAlgemene Vergadering. Afhankelijk van de evolutie 
van Covid-19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de federale 
regelgeving , voorzien we toch ook in de mogelijkheid in het ontwerp-raadsbesluit dat 
deze vergadering digitaal zou kunnen gehouden worden. 
 
De vergadering zal plaatsvinden op donderdag 22 december 2022 om 17 uur in het 
stadion van voetbalclub Oud-Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 46 te 3001 Heverlee. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
ARTIKEL 1 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 22 december 2022: 
 

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet 
inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier 
Tramontana). 

 Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. 
 Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j 
 ervan. 
 

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 
a. Wijziging van het voorwerp; 
b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van 

NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 
30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het toevoegen van een nieuw 
artikel 37ter; 

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen en 
fusie) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 5 
(zetelwijziging), 8, 11, 12, 25, 30, 35, 37 en 37ter en de bijlagen 1 en 1bis 
en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2; 

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van 
de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de 
bijlagen 1bis en 3 en het schrappen van de bijlage 2; 

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 
6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV); 

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 
6:87, tweede lid WVV;  
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g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo 
BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven; 

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur 
met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te 
coördineren; 

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de 
statutenwijzigingen; 

j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende 
voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te 
stellen. 

 
3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae 

binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in 
aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-
communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel. 

 
4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 

12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met 
betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen 
naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging): 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, 
Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en 
Publigas). 

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het 
omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de 
Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële 
splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in 
activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, 
boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 
januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van 
Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van 
deze stukken verkrijgen. 

d. Goedkeuring van: 
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende 

vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel 
en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende 
vereniging Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa 
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 
december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op 
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 
31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op 
de balans per 31 december 2024. 

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de 

deelnemers. 
e. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit 

aardgas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vanaf 1 januari 
2025. 
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f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 
omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid tot subdelegatie om: 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 
4.a vast te stellen; 

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing 
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde 
van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging 
per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in 
het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het 
partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 
31 december 2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de 
uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

 
5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en 

volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen 
vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende 
vereniging): 

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, 
Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en 
Publigas). 

c. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At 
binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato 
van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen de activiteit 
openbare elektronische-communicatienetwerken. 

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig 
verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris 
(art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot fusie door 
overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva 
van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en 
fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van 
Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van 
deze stukken verkrijgen. 

e. Goedkeuring van: 
i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE 

(over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging 
Iverlek (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva 
en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, 
en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 
2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 
31 december 2024. 
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ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de 

deelnemers. 
f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de 

gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 
2025. 

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek 
(daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle). 

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 
omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid 
verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om: 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te 
stellen; 

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen; 
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de 
over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 
december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na 
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de 
uitvoering van de fusie in de meest brede zin. 

 
6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 

12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 
Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan 
de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt 
namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, 
Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-
Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd 
aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging 
Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging): 

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden en tijdsbepaling. 

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, 
Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de 
activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en 
Publigas). 

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het 
omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de 
Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële 
splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in 
activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, 
boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 
januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van 
Iverlek kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige 
stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van 
deze stukken verkrijgen. 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 30 blz op code.esignflow.be met code 0656-8543-9390-9890

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0656854393909890


Gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022 

 
 

 

12 

d. Goedkeuring van: 
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende 

vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging 
PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten 
Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, 
Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-
Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft 
toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de 
Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) 
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit 
op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 
2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 
31 december 2024. 

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de 

deelnemers. 
e. Aanvaarding van de uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit 

aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, 
Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, 
Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw vanaf 1 
januari 2025. 

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van 
de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 
omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en 
inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 
mogelijkheid tot subdelegatie om: 

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 
6.a vast te stellen; 

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend 

de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te 
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing 
vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde 
van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging 
per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in 
het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het 
partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 
31 december 2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en 
alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en 
publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de 
uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 

 
7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de 

mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige 
documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de 
agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de 
beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 
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8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023. 

 
9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV. 

 
10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 

 
11. Statutaire benoemingen. 

 
 12. Statutaire mededelingen. 
 
ARTIKEL 2 [DOSSIER TRAMONTANA] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek 
aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
voorwerp, wat impliceert dat de stad/gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij 
Iverlek voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.  Door deze 
goedkeuring verricht de stad/gemeente haar beheersoverdracht met betrekking tot de 
activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en 
het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en 
installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-
communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de Opdrachthoudende 
vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de 
statuten. 
Deze uitbreiding van de aansluiting van de stad/gemeente tot de activiteit openbare 
elektronische-communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Iverlek zal ter 
aanvaarding worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 
De stad/gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering 
worden uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde 
van de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van 
HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag). 
 
ARTIKEL 3 [DOSSIER TRAMONTANA] 
Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals 
omschreven in 3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging 
Iverlek die – door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – 
hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is 
overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.   
 
ARTIKEL 4 [STRUCTUURWIJZIGINGEN] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met 
betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van 
de zetel en de naamswijziging.  
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde 
van de effectieve realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen en 
van het fusievoorstel en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de 
opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het 
synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet. 
 
ARTIKEL 5 [OVERIGE WIJZIGINGEN] 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met 
betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
voorwerp. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging 
in artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 
2022. 
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ARTIKEL 6 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS 
ANTWERPEN NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VAN DE GEMEENTEN 
STEENOKKERZEEL EN KAMPENHOUT] 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / 
Iverlek door overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Iverlek van de 
activiteit gas verbonden aan de uittredende gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de 
toetreding voor de activiteit gas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel te 
willen aanvaarden. 
 
ARTIKEL 7 [FUSIE DOOR OVERNEMING VAN PBE DOOR IVERLEK MET 
NAAMSWIJZIGING IN FLUVIUS ZENNE-DIJLE] 

● Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging PBE door de Opdrachthoudende vereniging Iverlek 
met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle, overeenkomstig het fusievoorstel, 
waarbij voor PBE op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, 
noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Iverlek, en eveneens zijn 
goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde 
distributienetbeheerder ‘Iverlek met naamswijziging in Fluvius Zenne-Dijle’, onder 
de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel. 

● De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de 
toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de 
(voormalige) Opdrachthoudende vereniging PBE vanaf 1 januari 2025 te willen 
aanvaarden. 

● Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van 
de fusie-distributienetbeheerder Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder 
elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop PBE en Iverlek 
actief zullen zijn per 1 januari 2025, na de realisatie van de partiële splitsingen 
van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en de actviteit gas verbonden 
aan de Opdrachthoudende vereniging PBE van Fluvius Limburg naar Iverlek. 

 
ARTIKEL 8 [PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS LIMBURG 
NAAR IVERLEK VOOR DE ACTIVITEIT GAS VERBONDEN AAN DE 
OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING PBE] 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Limburg / 
Iverlek door overneming inzake de overgang van de activiteit gas verbonden aan de 
Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke optreedt namens de gemeenten 
Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, 
Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en 
Zoutleeuw) van Fluvius Limburg naar Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle). 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek wordt verzocht de 
uitbreiding van de aansluiting voor de activiteit gas van de gemeenten Begijnendijk, 
Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, 
Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw te willen 
aanvaarden. 
 
ARTIKEL 9 
De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke 
en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan 
bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad. 
 
ARTIKEL 10 
De vertegenwoordiger van de stad/gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 
2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 9 van onderhavige 
gemeenteraadsbeslissing. 
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ARTIKEL 11 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
Opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), 
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Iverlek, uitsluitend op het mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be  uiterlijk voor 
15 december 2022 en Marc Vanderlinden en Tim Vandenput (plaatsvervanger) 
 

* * * 
 
O.P.3 Interne zaken. Secretariaat. TMVS dv. Vervanging afgevaardigde voor de 
algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 22 februari 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot de divisie 
Aanvullende Diensten van TMVW (en conform de lopende transitie tot haar 
rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de 
TMVW en volgens het toetredingsdossier. 

● 24 oktober 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het 
overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende 
vereniging. 

● 20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname 
tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS. 

● 28 januari 2019: de gemeenteraad beslist tot aanduiding van mevr. Eva De Bleeker 
als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de algemene vergaderingen van 
TMVS dv die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 
2024. 

● 1 oktober 2020: Eva De Bleeker legt haar eed af als staatssecretaris van Begroting 
en Consumentenbescherming in de federale regering. 

● 6 oktober 2022 : mail van TMVS in verband met onverenigbaardheid met de functie 
van staatssecretaris en statuten TMVS 

● 10 oktober 2022: beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
vervanging van Eva De Bleeker als afgevaardigde voor de algemene vergadering 
van TMVS wegens onverenigbaarheid  

 
Feiten en context 
 
De gemeente is, ingevolge een beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016, 
toegetreden tot TMVS dv. en heeft mevr. Eva De Bleeker aangeduid als lid van de Algemene 
Vergadering van TMVS dv. 
 
Eva De Bleeker zal, ingevolge haar eedaflegging, niet langer kunnen deelnemen aan de 
algemene vergaderingen. 
 
Juridische gronden 
  

● Statuten van TMVS dv; 
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
● Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 30 blz op code.esignflow.be met code 0656-8543-9390-9890

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0656854393909890


Gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022 

 
 

 

16 

Advies 
 
Geen extern advies.  
 
Argumentatie 
 
Door de toetreding vanaf 24 oktober 2016 werd de gemeenteraad verzocht een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te duiden. 
 
Tijdens de zitting van 28 januari 2019 werd beslist om mevr. Eva De Bleeker en in 
voorkomend geval haar plaatsvervanger dhr. Marc Vanderlinden voor te dragen als lid voor 
de Algemene Vergadering van TMVS.  
 
Omwille van haar eedaflegging als staatssecretaris van Begroting en 
Consumentenbescherming moet er een vervanging voorzien worden voor mevr. Eva De 
Bleeker. 
 
De raad gaat over tot geheime stemming betreffende de vervanging van Eva De Bleeker 
door Marc Vanderlinden als afgevaardigde en Joris Pijpen als plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van TMVS. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad duidt Marc Vanderlinden aan om de gemeente Hoeilaart te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en dit tot het einde van 
de legislatuur 2019-2024. Hij/zij vervangt mevr. Eva De Bleeker. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad duidt Joris Pijpen aan als plaatsvervanger in de algemene vergaderingen 
van TMVS dv en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad beslist om een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan TMVS dv, 
p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent alsook aan de betrokkenen. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
TMVS en betrokkene 
 

* * * 
 
O.P.4 Interne zaken. Secretariaat. TMVS dv. Uitnodiging buitengewone 
algemene vergadering in zitting van 13 december 2022. Goedkeuring agenda. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 22 februari 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot de divisie 
Aanvullende Diensten van TMVW (en conform de lopende transitie tot haar 
rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de 
TMVW en volgens het toetredingsdossier. 
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● 24 oktober 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het 
overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende 
vereniging.  

● 20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname 
tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS. 

● 28 januari 2019: de gemeenteraad beslist tot aanduiding van mevr. Eva De Bleeker 
als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de algemene vergaderingen van 
TMVS dv die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 
2024. 

● 27  september 2022 : brief van TMVS dv zijnde de uitnodiging tot de buitengewone 
algemene vergadering van dinsdag 13 december 2022 met de vastgestelde 
gedetailleerde agenda. 

● 6 oktober 2022 : mail van TMVS in verband met onverenigbaardheid met de functie 
van staatssecretaris en statuten TMVS 

● 10 oktober 2022 : beslissing van het college burgemeester en schepenen van 
vervanging van Eva De Bleeker als afgevaardigde voor de algemene vergadering 
van TMVS wegens onverenigbaarheid. 

● 24 oktober 2022 : beslissing van de gemeenteraad voor vervanging van Eva De 
Bleeker als afgevaardigde voor de algemene vergadering van TMVS wegens 
onverenigbaarheid. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016, 
toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW en conform 
de transitie tot haar rechtsopvolger TMVS.dv. 
  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van mevr. Eva 
De Bleeker als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van TMVS dv die vanaf 
het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 
  
De beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2022 tot aanduiding van Marc 
Vanderlinden als afgevaardigde en Joris Pijpen als plaatsvervanger van de afgevaardigde 
van de gemeente voor de algemene vergadering van TMVS ds die vanaf heden 
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 
 
Juridische gronden 
 

● Statuten van TMVS dv; 
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
● Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 
Advies 
 
Geen extern advies.  
 
Argumentatie 
 
Hieronder de voorgestelde agenda:  
 

1. Toetreding van deelnemers  
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatieverslag 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 

(cfr. artikel 432 DLB) 
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding  
6. Statutaire benoemingen 
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Varia  
 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
BESLUIT : 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. 
artikel  432 DLB) 
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding  
6. Statutaire benoemingen 
Varia  
 
Artikel 2: 
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten 
en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv 
vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen 
op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal : 

● hetzij per post t.a.v. FARYS/TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
● hetzij per elektronische post, 20221213BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden. 

 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
TMVS via elektronische post, 20221213BAVTMVS@farys.be ten laatste op 8 december 
2022,  Marc Vanderlinden en Joris Pijpen 
 

* * * 
 
O.P.5 Afdeling Mens. Huishoudelijk reglement 't Druifje. Besluit. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 30 juli 2018: laatste wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het 
gemeentelijk kinderdagverblijf. 
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Feiten en context 
 
Naar aanleiding van de verhuis en de nieuwe werking in het kinderdagverblijf 't Druifje 
werd het huishoudelijk reglement vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement hebben betrekking tot de extra kosten, het ziekte- en 
medicatiebeleid van de kinderen en de indeling van de leefgroepen in het 't Druifje. 
 
Juridische gronden 
 

● 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 
● Ministerieel besluit van 23 april 2014 (BS 4 juli 2014) tot uitvoering van het 

Subsidiebesluit kinderopvang van 22 november 2013. 
 
Advies 
 
Positief advies van de VVSG. 
 
Argumentatie 
 
/ 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel  
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het 
gemeentelijk kinderdagverblijf 't Druifje goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Melanie De Roeck 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Melanie De Roeck 
 

* * * 
 
O.P.6 Afdeling Vrije Tijd. Sport. Nominatieve subsidie Dynamo Wijndaal  2021 - 
2022. Besluit 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 2015: Dynamo Wijndaal ontvangt subsidie van 127,43 euro voor het werkingsjaar 
2014-2015 

● 22 augustus 2022:  Goedkeuring van lijst met nominatieve subsidies sport-en 
jeugdverenigingen door het college van burgemeester en schepenen. 

● 29 september 2022:aanvraag van Dynamo Wijndaal om subsidie te ontvangen voor 
het werkingsjaar 2020-2021. 

● 26 september 2022: de gemeenteraad keurt de lijst met nominatieve subsidies voor 
sport- en jeugdverenigingen goed. 

● 10 oktober 2022: CBS neemt akte van de aanvraag tot subsidie door Dynamo 
Wijndaal en verwijst het punt door naar de gemeenteraad van 24 oktober 2022 ter 
beslissing.  

 
 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 30 blz op code.esignflow.be met code 0656-8543-9390-9890

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0656854393909890


Gemeenteraadszitting van 24 oktober 2022 

 
 

 

20 

Feiten en context 
 
Hoeilaartse verenigingen krijgen een werkingssubsidie op basis van het afgelopen 
werkjaar. Dynamo Wijndaal heeft sinds 2015 geen subsidie meer aangevraagd. Op 22 
augustus werd de nominatieve lijst met subsidies, gebaseerd op vorig jaar, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen en bekrachtigd door de gemeenteraad 
van 26 september 2022. 
  
Pas na deze datum heeft de Afdeling Vrije Tijd een aanvraag tot subsidies ontvangen van 
Dynamo Wijndaal. De afdeling Vrije Tijd past dezelfde principes toe als voor FC Hoeilaart 
en stelt voor om een nominatieve subsidie toe te kennen ten bedrage van het bedrag dat 
zou uitgekeerd worden moest het nieuwe subsidiereglement al van toepassing zijn 
(350€). Omdat de aanvraag van FC Hoeilaart vorige maand toekwam konden zij nog 
toegevoegd worden aan de lijst met nominatieve subsidies. 
 
Juridische gronden 
 
Hoeilaartse verenigingen krijgen een werkingssubsidie op basis van het afgelopen 
werkjaar. Dynamo Wijndaal heeft sinds 2015 geen subsidie meer aangevraagd. Op 22 
augustus werd de nominatieve lijst met subsidies, gebaseerd op vorig jaar, goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen en bekrachtigd door de gemeenteraad 
van 26 september. 
  
Pas na deze datum heeft de Afdeling Vrije Tijd een aanvraag tot subsidies ontvangen van 
Dynamo Wijndaal. De afdeling Vrije Tijd past dezelfde principes toe als voor FC Hoeilaart 
en stelt voor om een nominatieve subsidie toe te kennen ten bedrage van het bedrag dat 
zou uitgekeerd worden moest het nieuwe subsidiereglement al van toepassing zijn 
(350€). Omdat de aanvraag van FC Hoeilaart vorige maand toekwam konden zij nog 
toegevoegd worden aan de lijst met nominatieve subsidies. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Aangezien we ons enkel kunnen baseren op het bedrag dat Dynamo Wijndaal ontving in 
2015, stelt de Afdeling Vrije tijd het volgende voor. 
Een uitbetaling van een basissubsidie gebaseerd op het nieuwe subsidiereglement voor 
sport-, jeugd-en cultuurverenigingen. Dit stemt overeen met een basissubsidie van 
categorie D; 350 euro. Een uitgebreide aanvraag volgens het nieuwe subsidiereglement 
kan dan gebeuren op het volgende werkjaar 2022 - 2023. 
 
Financieel advies 
 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

Actie: A-5.2.0 
AR: 649000 - BI:0740-15  
IP: IP-GEEN 
 

Offerte: 350 euro  Huidig saldo 
krediet: 71.492,54 euro 
Saldo na vastlegging: 71.142,54 
euro 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van de nominatieve subsidie van 350 
euro aan Dynamo Wijndaal en geeft opdracht aan de afdeling Vrije Tijd en Financiële 
Dienst om over te gaan tot communicatie en uitbetaling. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Karel Rowies 

Bevoegd lid van college: Joy Sergeys 
 
Uittreksel voor: 
Financiële dienst - afdeling Vrije Tijd 
 

* * * 
 
O.P.7 Afdeling Ruimte. Technische dienst. Uitvoeren van wegmarkeringen. 
Toetreden tot raamovereenkomst Creat. Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● 22 februari 2016: besluit van de gemeenteraad betreffende de toetreding van de 
gemeente tot TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. 

● 23 september 2019: besluit van de raad van bestuur Holar betreffende de 
toetreding van het AGB Holar tot TMVS. 

● 24 november 2020: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende 
de toetreding van het OCMW Hoeilaart tot TMVS. 

 
Feiten en context 
 
CREAT biedt de expertise rond aankoop en de wetgeving op overheidsopdrachten, 
gebundeld met interessante aankoopvolumes zodat de deelnemende publieke actoren 
zich kunnen focussen op de eigen complexe technisch-administratieve en 
maatschappelijke opdrachten. 
 
Samenwerking inzake ondersteunende diensten opent perspectief op schaal- en volume-
effecten. 
Zij laten toe kosten te reduceren en/of middelen vrij te maken voor andere 
initiatieven. Op momenten dat budgetten onder druk staan, een niet te verwaarlozen 
objectief. 
 
Ondertussen maken al meer dan 400 gemeenten, steden en andere organisaties gebruik 
van de dienstverlening van CREAT. CREAT biedt een brede waaier van producten en 
diensten aan tegen interessante prijzen en met een uitstekende service. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §2. 
● Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
● Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en latere wijzigingen. 

● Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren en latere wijzigingen. 

● Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Wij kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst waardoor we zijn vrijgesteld van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren ((artikel 47, §2 Wet van 
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten), hetgeen een besparing aan tijd en geld 
betekent. 
 
Aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS beschikt bovendien over een grotere 
technische expertise voor het voeren van dergelijke plaatsingsprocedure. De 
schaalgrootte van aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, laat toe om gunstiger 
voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau van ons bestuur. 
 
Onze behoeftes stemmen voldoende overeen met de bepalingen in het bestek. 
Het gebruik van deze raamovereenkomst houdt geen exclusiviteit in. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad keurt de toetreding tot aankoopcentrale Creat, onderdeel van TMVS, 
voor de opdracht inzake uitvoering van wegmarkeringen goed. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans 
 
Uittreksel voor: 
Technische dienst 
 

* * * 
 
O.P.8 Interne Zaken. Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● In zitting van 29 augustus 2022 nam de gemeenteraad kennis van de rapportering 
over het debiteurenbeheer voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2022. 

 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het debiteurenbeheer, 
in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen 
van kwijting aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het 
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 
 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 
 
Juridische gronden 
 

● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 177. 
 
Advies 
 
/ 
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Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen wordt 
geïnformeerd over het debiteurenbeheer, een opdracht die de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid uitvoert. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
 
Kennisname:  
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het 
debiteurenbeheer voor het derde kwartaal van het jaar 2022. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financieel directeur, algemeen directeur. 
 

* * * 
 
O.P.9 Interne Zaken. Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● In de zitting van 29 augustus 2022 heeft de raad kennis genomen van de evolutie 
van de budgetten voor het tweede kwartaal van 2022. 

 
Feiten en context 
 
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de evolutie van de 
budgetten aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het 
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. 
 
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de 
algemeen directeur ter beschikking. 
 
Juridische gronden 
 

● Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen de 
uitvoering van de budgetten in relatie tot de doelstellingen kan opvolgen en kan nagaan 
of de uitgaven en ontvangsten stroken met de financiële planning. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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Kennisname:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor het derde 
kwartaal van het jaar 2022. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden. 
 

* * * 
 
O.P.10 Interne zaken. Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen 
dienstjaar 2023. Kennisname. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

● De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid 
behoren het vereisen en tenminste tien maal per jaar. 

 
Feiten en context 
 
De planning van de gemeenteraadszittingen voor het komende jaar wordt ter kennisgeving 
voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. 
 
Aansluitend aan de gemeenteraadszitting vindt de vergadering voor de raad voor 
maatschappelijk welzijn plaats. 
 
Juridische gronden 
 

● Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 
18 t.e.m. 20. 

● Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, versie 1.0. - 25 maart 2019, 
artikels 1 (bijeenroeping) en 2 (termijn van oproeping). 

 
Advies 
/ 
 
Argumentatie 
 
De opmaak van een planning voor een volledig werkjaar biedt aan het secretariaat de 
mogelijkheid tijdig de zaal te reserveren en de verzendingsdata in te plannen. 
 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de planning van de gemeenteraadszittingen 
voor het werkjaar 2023. 
 
Financieel advies 
 
Geen financiële gevolgen. 
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Kennisname:  
 
Enig artikel 
De raad neemt kennis van de data van de geplande gemeenteraadszittingen voor het 
dienstjaar 2023. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 
 

1.  23 januari 4e maandag 
2.  27 februari 4e maandag 
3.  27 maart 4e maandag 
4.  24 april 4e maandag 
5.  22 mei 4e maandag 
6.  29 juni 4e maandag 
7.  28 augustus 5e maandag 
8.  25 september 4e maandag 
9.  23 oktober  4e maandag 

10.  27 november 4e maandag 
11.  18 december 3e maandag 

 
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Secretariaat, technische dienst (onderhoudsdienst), onthaal, communicatiedienst 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden 
 
1) Vraag 1: 
Jo Portois stelt volgende vraag: "Ik had een vraag over de mobiele camera's. We zijn zeer 
blij dat die er geweest zijn. Worden deze nog veel gebruikt of worden daar nog veel zaken 
mee opgemerkt. Gaan deze nog blijven staan of wat is de planning op zich?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Die blijven staan, deze zijn voor drie jaar aanbesteed. Ik heb 
geen zicht of deze gebruikt wordt of niet. De afspraak is dat bij het melden van een klacht 
bij de politie, dat zij oordelen in het kader van een onderzoek om eventueel Securitas 
rechtsstreeks te contacteren om beelden op te vragen ja of nee. Als burgemeester ben ik 
niet op de hoogte van onderzoeken, ik ben bestuurlijk verantwoordelijk dus ik mag dat ook 
niet weten. Ik zal vragen aan de korpschef of hij mij cijfers of feedback kan geven." 
 
2) Vraag 2:  
Jo Portois stelt volgende vraag inzake projectgebied C: "Ik heb mij laten vertellen dat er 
eind deze maand een beslissing genomen zou worden. Is er al een beslissing op het college 
genomen." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We hebben vandaag de dienst Ruimte op het college 
ontvangen. Volgende week bij het goedkeuren van de notulen, zal dat kenbaar gemaakt 
worden." 
 
3) Vraag 3: 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Het gaat over de verkeersveilige 
schoolomgeving. Wij steunen dit project. We zien dat de Willem Matstraat, die een 
fietsstraat is met parkeervakken langs beide zijden, niet optimaal is voor de zwakke 
weggebruiker. Zijn er initiatieven om de Willem Matstraat verkeersveiliger te maken?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Op dit moment staan er direct geen specifieke initiatieven 
op de planning wat dat betreft. Zoals u weet is er een heraanleg bezig van de 
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Waversesteenweg en de Alexis Mousinstraat bezig. We hopen eens dat we daar de 
definitieve situatie hebben, dat de autodruk min of meer verdeeld wordt. Zodat er minder 
autodruk op de Willem Matstraat zit. Op dat moment kunnen we evalueren en eventueel 
nog aanpassingen moeten doorvoeren. We weten dat het daar heel druk is, omdat we een 
omleiding hebben lopen en omdat de kiss and ride zone voor een stuk niet door auto's kan 
gebruikt worden." 
 
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Blijkbaar zou er een stuk van het voetpad 
beschadigd zijn in de Willem Matstraat door de aannemer. Bent u daarvan op de hoogte? 
Het is een buurtbewoner die mij dit gemeld heeft." 
 
Pieter Muyldermans laat weten dat hij hiervan niet op de hoogte is. 
 
Tim Vandenput vult aan: "We hebben vanmorgen overleg gehad met onze technische 
dienst en die heeft ons dat niet specifiek gemeld. Misschien heeft de buurtbewoner dit nog 
niet gemeld aan ons." 
 
4) Vraag 4:  
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Heb ik het goed gelezen dat het contract van 
de jeugdswelzijnswerker verlengd is? In het verslag van de jeugdraad heb ik gelezen dat 
er eventueel een verlenging zou zijn van haar contract." 
 
De algemeen directeur bevestigt dat dit verlengd is tot augustus 2023. 
 
Youri Vandervaeren vult aan: "Zij is toch al even in dienst. Zijn er al resultaten beschikbaar 
van de acties, specifiek voor Hoeilaart. Zo ja, zouden wij die dan kunnen ontvangen." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik kan dat navragen. Ik weet dat er vandaag een 
overleg was tussen de jeugdswelzijnswerker en de jeugdcoördinator, maar ik heb daar 
nog geen feedback van gekregen." 
 
Tim Vandenput maakt een algemene opmerking: "Met alle respect, hier worden zeer 
goede vragen gesteld, maar we kunnen hier vandaag niet altijd een antwoord op geven. 
Ik wens de raadsleden er even aan te herinneren dat er een procedure bestaat in ons 
huishoudelijk reglement om vragen over te maken aan de gemeenteraad. Indien er 
vragen binnenkomen voor 9 uur om de maandag van de gemeenteraad, dan zullen die 
worden overgemaakt aan onze diensten en dan trachten we je op de avond van de 
gemeenteraad reeds een antwoord te geven. Dit wou ik even ter heinnering meegeven 
aan de gemeenteraadsleden." 
 
5) Vraag 5:  
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las ook in het verslag van de jeugdraad dat 
er een aantal problemen in het jeugdhuis waren, zoals bv het fornuis dat niet werkte." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Natuurlijk is het belangrijk op meldingen op te volgen, 
maar ik wil toch vermelden, meneer Vandervaeren, dat de jeugdraad een forum is waar 
de mogelijkheid bestaat om dingen te melden zodat de jeugdcoördinator indien nodig 
snel kan ingeschakeld worden. Zij gebruiken die mogelijkheid en dit wordt opgenomen in 
het verslag, niettemin had dit even goed via een gewone melding kunnen verlopen (in 
ons meldingssysteem). U mag vragen hoe het ermee staat en wij zullen dit nakijken. Ik 
ken echter niet al de meldingen vanbuiten. Ik vermoed ook dat indien een melding niet 
opgelost zou worden dat de jeugd opnieuw aan ons mouw zullen trekken om dit opgelost 
te krijgen. Ik heb alle vertrouwen in onze diensten dat zij dat degelijk zullen afwerken." 
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6) Vraag 6: 
Youri Vandervaeren stelt een vraag over het doendersbudget: "Is er al meer informatie 
nodig over het doendersbudget?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat stond vorige week op de agenda van het 
schepencollege. We hebben afgesproken dat we de communicatie vanuit onze 
communicatiedienst zullen lanceren, dit samen met de vrijetijdscoördinator. De bedoeling 
is dat de mensen die iets ingediend hebben, eerst ingelicht worden en daarna wordt de 
communicatie breder gelanceerd." 
 
7) Vraag 7:  
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Op vorige gemeenteraden is er gezegd geweest 
dat er voor de wijk Sloesveld eventueel een gemeenschapshuis zou opgericht worden. Ik 
zie daar weinig van komen en zou graag willen weten hoever dit dossier staat. Ik vind dit 
toch belangrijk gezien de vele problemen die zich stellen. Een gemeenschapshuis is daar 
absoluut wenselijk." 
 
Annelies Vanderlinden antwoordt: "Deze namiddag hebben wij een toelichting gekregen 
inzake deze wijk en dit vanuit een project dat mede werd ondersteund door de provincie. 
De provincie heeft twee deskundigen aangesteld om de wijk Sloesveld door te lichten, dit 
zowel naar de invulling van de openbare ruimte als de kwaliteit van de privatieve ruimte.  
 
In rande van hun analyse bleek echter dat een eventueel buurthuis niet de ideale 
oplossing is. Er zijn vooreerst heel wat klachten van de bewoners over de staat van de 
woningen die zij huren. Wij hebben hierover met de huisvestigingsmaatschappij 
afgesproken om een afspraak in te plannen teneinde alle grote openstaande problemen 
stuk voor stuk op te lossen. Uit de analyse van de deskundigen is tevens gebleken dat dit 
de grootste prioriteit is. Aansluitend zullen daar nog acties volgen. We hebben een 
afspraak gemaakt met de huisvestigingsmaatschappij, met de mensen van de sociale 
dienst en mensen van het woonproject (IGO Leuven) die ons helpen, om zeer gericht bij 
de mensen langs te gaan en te bekijken wat er scheelt en welke, woning per woning, de 
belangrijkste prioriteiten zijn. Op zich is dat niet onze taak, maar we willen de bewoners 
hierin wel bijstaan, zeker omdat de klachten al even aanslepen. Verder hadden zij ook 
nog bepaalde ideeën voor de omgeving, die verder besproken zullen worden tijdens het 
college. Eén van de dingen op ons verlanglijstje was het inrichten van de speeltuin 
vooraan in de wijk, maar daar hebben zij ook bepaalde ideeën en voorstellen voor.  Onze 
plannen of intenties werden dan ook wat bijgestuurd. Het was een heel interessante 
toelichting." 
 
Alain Borreman vult aan: "Het is inderdaad spijtig te moeten vaststellen dat voor de 
appartementen die vernieuwd werden, dat daar toch nog veel materiële problemen zijn. 
Maar er zijn ook veel intermenselijke problemen en daarvoor is een buurthuis wel 
belangrijk. Ik blijf daarvan overtuigd dat dit een prioriteit moet zijn voor Sloesveld." 
 
Annelies Vanderlinden vult aan: "Het zal niet het buurthuis aan zich zijn dat de eerste 
prioriteit zal zijn. Onze maatschappelijk werker ter plaatse is met bevallingsverlof, maar 
we hebben terug een andere maatschappelijk werker die een halve dag per week ter 
plaatse aanwezig is. We hebben ook gemerkt dat het interessant is om hem in contact te 
brengen met de mensen zelf, eerder dan de hele tijd in een bureautje van de 
volkshuisvestigingsmaatschappij te moeten post nemen. Het rondlopen en aanbellen van 
de inwoners werd zeer gesmaakt door de mensen.  
 
Uit het onderzoek bleek dat de sociale contacten in deze buurt vrij hoog zijn. Er is zo een 
grote diversiteit van mensen, dat ze dit niet hadden gedacht. Wij proberen met de 
sociale dienst terug meer aanwezig te zijn, om in die deur waar we niet binnengeraken, 
toch binnen te geraken. Dit is op een aantal plaatsen al wel gelukt." 
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8) Vraag 8: 
Timothy Rowies stelt volgende vraag: "Op de gemeenteraad van mei had ik gevraagd 
een vraag gesteld over de medaillon van Felix Sohie. Ik heb toen een antwoord 
ontvangen dat men daarmee bezig was en hopelijk klaar ging zijn tegen november. Ik 
hoop dat het klaar gaat zijn, hoever staat het ermee?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Ik kan u daar vandaag geen antwoord op geven, we zullen 
dat schriftelijk doen. Ik verwijs terug naar de procedure om vragen schriftelijk te 
stellen." 
 
9) Vraag 9:  
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Men is bezig aan de voetpaden in de 
Vlaanderveldlaan. Eén van de bewoners die rolstoelgebruiker is heeft gemeld als je 
richting station gaat en je komt aan de Vosdellestraat, dat er dan geen afgeronde 
borduren zijn. In deze tijden van toegankelijkheid moeten we erop letten om rekening te 
houden met de zwakke weggebruiker en mensen die moeilijk te been zijn. Deze man 
heeft moeten terugkeren omdat die niet naar de overkant van de straat kon. Wat kan er 
nog aan gedaan worden om dit te verhelpen?" 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "De werken zijn nog niet afgelopen, de aannemer is daar 
nog. We hebben dat deze morgen op het overleg met de technische dienst ook 
besproken. We hebben gevraagd om die aanpassing te doen en dat zal nog gebeuren."  
 
10) Vraag 10: 
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "De rijrichting van de Koldamstraat en de 
Overijsesteenweg wordt stilaan een gevaarlijke situatie, er is een rijrichting in twee 
richtingen. Is het niet vrij gemakkelijk om de rijrichting in één richting in de 
Koldamstraat en dan rechts richting Overijsesteenweg, waar de draaicirkel groot genoeg 
is voor vrachtwagens, te maken zodat de situatie veiliger wordt voor iedereen. Dat is een 
vraag van vele buurtbewoners van het 't Lindeke. Ik doe een voorstel om dat te 
onderzoeken." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "De vraag in niet helemaal duidelijk, maar ik ben altijd 
bereid om dingen te onderzoeken. We moeten dat op iets bredere schaal bekijken wat de 
situatie in de buurt doet."  
 
Patrick Demaerschalk vult aan: "Tussen de Koldamstraat en de Overijsesteenweg waar 
de afhaal thai is, heb je een draaicirkel die groot genoeg is. Mijn vraag is dat je dat niet 
éénrichting kunt maken richting Solheide in plaats van twee richtingen in de 
Koldamstraat." 
 
Tim Vandenput verduidelijkt: 'U wilt éénrichting vanaf de Albert Biesmanslaan naar 
vroeger café Asturias. We hebben dat eerder onderzocht (toen we in 2010 of 2011 de 
Koldamstraat versmald hebben), om daar voetpaden te hebben. Het is niet enkel mensen 
van het 't Lindeke maar iedereen die in Solheide wonen die je moet kennen in dat 
verband. Indien je van Solheide afkomt en naar het centrum wenst, moeten ze naar 
rechts naar de Overijsesteenweg en moeten ze die helemaal rond rijden om naar het 
centrum te komen. In tijden waar we CO2 uitstoot moeten beperken, hebben we toen 
onderzoek gedaan en werd de verkeerssituatie zo geïmplementeerd. Als u vindt dat 
mensen moeten omrijden om overal te geraken, dat was toen niet de visie. We zullen het 
meenemen en onderzoeken, misschien opnieuw tellingen doen? Het is niet alleen de 
mensen in de straat die je moet bevragen, maar ook mensen die van ergens komen en 
ergens moeten geraken. Ik wou alleen de argumentatie meegeven om het zo te doen in 
die tijd." 
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11) Vraag 11: 
Jo Portois vult aan: "Ik wou even nog inpikken op wat de burgemeester gezegd heeft, 
dat we onze vragen op voorhand kunnen indienen schriftelijk en u zegt dat we een 
antwoord gaan ontvangen. Zelfs hier als we de vragen stellen, kennen ze het antwoord 
niet. We moeten vaak wachten tot de laatste dag voor de gemeenteraad, voordat we 
daar een antwoord op krijgen. Het duurt zeer lang voor we antwoord krijgen. We weten 
dat jullie allemaal hard werken. We begrijpen dat je niet altijd alle cijfers kan kennen. 
Dat is waarom we hier de vragen stellen en niet schriftelijk op voorhand, om hopelijk 
snel antwoord te krijgen." 
 
Steven Coppens antwoordt: Ik denk eigenlijk dat het de omgekeerde werking is. Als we 
de vragen in het weekend zouden krijgen, kunnen ze er tot maandag aan werken. Als je 
ze hier stelt, kan je sowieso geen antwoord verwachten indien het om technische en 
cijfermatige gegevens gaat. Als ze in het weekend worden opgestuurd, dan kunnnen de 
nodige opzoekingen nog gebeuren. Ik beloof niet dat ze altijd een antwoord zullen 
hebben, maar de kans is groter een antwoord te hebben, dan wanneer de vragen hier 
pas 's avonds worden gesteld. Het is niet de bedoeling dat alle vragen op voorhand 
gesteld moeten worden." 
 
Tim Vandenput antwoordt: "Ik val hier bijna van mijn stoel . In het begin van de 
legislatuur, spreken we een snelprocedure af, om uiterlijk tegen 9 u een aantal vragen op 
de mailbox van het secretariaat te posten, dan proberen we te garanderen dat de 
bevoegde schepen met een antwoord komt. Dat wil zeggen dat je binnen de 12 uur een 
antwoorden kan hebben. Wat u beschrijft is zeer terecht, als je hier een vraag stelt en 
wij noteren ze, maar morgenvroeg zit dat niet in uw mailbox, dan gaat dit in een groter 
geheel en zitten onze diensten zich in om dit tegen de volgende gemeenteraad af te 
werken. Als er noodzaak is om dit anders te gaan doen, zijn wij altijd bereid om te 
luisteren." 
 
12) Vraag 12: 
Caroline Lagrange stelt volgende vraag: "Ik heb eigenlijk nooit een duidelijk antwoord 
gekregen waarom een geen autoloze zone kan gemaakt worden in de Willem Matstraat 
vanaf de R. Lauwersstraat, alleen tijdens de schoolpiekuren. Dat zou het probleem van 
de veiligheid heel gemakkelijk oplossen. Waarom kan het niet autoluw gemaakt worden 
vanaf de R. Lauwersstraat tot aan de A. Mousinstraat." 
 
Pieter Muyldermans antwoordt: "Op korte termijn hebben we daar nog een handelaar in 
bouwmaterialen, die zijn klanten en leveranciers ontvangt. Ook tijdens de schoolspits. 
Dat is heel moeilijk om dat eruit te filteren. Zolang je er fysiek door kan, zullen er altijd 
voertuigen proberen door te geraken. Op langere termijn kunnen we gaan naar de lus 
Willem Matstraat - Mousinstraat ook tijdens de schoolspits volledig af te sluiten. We 
moeten wel zien wat de impact is op de verdere omgeving. We hebben aan begin van de 
legislatuur een proefopstelling gedaan in de schoolomgeving en hebben gemerkt dat er 
een aantal stukken in de wijdere omgeving tot problemen leiden. Dat daar de auto's niet 
weg konden en probeerden te keren in de straat. Zo zijn we tot de huidige situatie 
gekomen." 
 
Caroline Lagrange vult aan: "Voor mij, als het enige probleem de handel is, kan je een 
slagboom zetten en parlofoon, zodat de klanten en leveranciers wel doorkunnen." 
 
13) Vraag 13: 
Maarten Bresseleers stelt volgende vraag: "Is er al iets meer geweten over het doven 
van de straatverlichting. Is hier al een beslissing in genomen?" 
 
Tim Vandenput antwoordt: "We hebben een collegebeslissing genomen waar we aan 
Fluvius gevraagd hebben om mee in te stappen in hun plan, namelijk om tijdens de week 
de lichten te doven tussen 23 uur en 5 uur. De buurgemeenten hebben dit ook zo 
toegezegd. Nu zijn er enkele technische problemen gerezen, het doven zou op een 
uniforme manier moeten gebeuren. Echter voor de gemeente Tervuren, Overijse en 
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Huldenberg zijn er technische problemen naar boven gekomen omdat ze in verschillende 
werkingsgebieden zitten. De oplossing moet aangebracht worden door Fluvius. Vandaag 
hebben we ook gehoord dat het Vlaams gewest, dus het ABV die de gewestwegen 
controleren, bij ons de N275 en de autostrade, niet willen meegaan in dit verhaal. Ook 
aan Fluvius om dat te regelen. U ziet dat het moeilijk is met alle betrokken partijen, die 
meespelen. Maar ons standpunt is heel duidelijk. Wij kunnen hetzelf niet regelen en 
hangen af van onze netwerkbeheerder. We hebben ook nog geen timing ontvangen van 
Fluvius." 
 
14) Vraag 14:  
Timothy Rowies stelt volgende vraag: "Voor het CVO: wordt er soms aan de inwoners 
gevraagd wat ze wensen naar aanbod toe? Soms zijn er nog andere cursussen die 
mensen willen leren, maar die niet aangeboden worden. Ik denk wel dat wij als 
gemeente dat kunnen vragen wie welke vakken hier kan doceren. Misschien is er wel 
interesse voor de cursus Vlaamse gebarentaal. We kunnen de vragen wel verzamelen om 
te kijken welke cursussen we kunnen aanbieden, om beter tegemoet te komen aan de 
vraag van de inwoners." 
 
Marijke Belsack antwoordt: "Zoals jullie weten werk ik bij het volwassenonderwijs, die 
hier de lessen aanbiedt. Ik denk dat wij vragende partij zijn om dit te doen. Omdat we op 
dit moment een aantal lessen aanbieden waarvoor matige interesse is, moeten soms 
lessen geschrapt worden. We willen liever het omgekeerde. Vlaamse gebarentaal is zo 
een cursus die georganiseerd kan worden door CVO Crescendo." 
 
Alain Borreman vult aan: "Dat is een vraag die ik voor ieder schooljaar stel. Ik heb ook al 
de suggestie gegeven om met andere CVO's te gaan praten, die misschien ook 
geinteresseerd zijn om hier lessen aan te bieden."   
 

 

* * * 
 
 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 
 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Chloë Foccaert 
Waarnemend algemeen directeur 
 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
 
  

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 30 blz op code.esignflow.be met code 0656-8543-9390-9890

https://app.esignflow.be/nl-be/code/0656854393909890

		Chloë Maria Foccaert
	2022-11-17T14:24:24+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Steven Frans Coppens
	2022-11-17T20:41:02+0100
	Gemeente Hoeilaart
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




