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Bram Wouters, waarnemend gemeentesecretaris 
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Meganck, Jean-Paul Van Horenbeke, Roby Guns, Klaas Geers, Dirk Jacquet, Wim 
Rowies en Julie Vanstallen, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Geert Raymaekers, gemeentesecretaris 
Jan Van Assche en Franco Busato, raadsleden 
 

 
Vanaf punt G.P.1 verlaat Wilfried Van Raemdonck, ocmw-voorzitter de zitting. 
Vanaf punt G.P.1 verlaat Els Menu, raadslid de zitting. 
Vanaf punt G.P.3 vervoegt Els Menu, raadslid de zitting. 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 25 september 

2017. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 september 2017: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het Gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te 

maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 

30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Enig artikel 

 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 25 september 2017 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 
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O.P.2 Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 3. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

• Het budget 2017 werd door de gemeenteraad, in zitting van 21 december 2016, 

goedgekeurd. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154 § 

2. 

 

Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr. 3 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.125.270 

euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.433.707 euro en de rubriek 

andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.219.134 euro. 

 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 7.617.575 euro bedraagt 

het resultaat op kasbasis zodoende 1.090.004 euro. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 3 van het budget 2017 van de 

gemeente. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële dienst (rekendienst) en 

de financieel beheerder. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder. 

Digitaal Loket 

 

* * * 

 

O.P.3 Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 

de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn.  

 

Feiten en context 

 

De rechtspositieregeling omvat de diverse administratieve en geldelijke bepalingen, zoals 

van toepassing op het contractueel en statutair gemeentepersoneel.  
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Juridische gronden 

 

• Artikel 43 § 2, 4° van het Gemeentedecreet.  

 

Advies 

 

Syndicaal overleg, georganiseerd op 29 september 2017.  

 

Argumentatie 

 

Sinds kort worden vacante functies bij voorkeur eerst intern opengesteld. Op die manier 

krijgen huidige personeelsleden de kans om na een bepaalde tijd een andere functie uit te 

oefenen indien ze dat wensen.  

Het doel is om de (doorgroei)mogelijkheden voor het personeel verder uit te breiden door 

bepaalde functies open te stellen voor bevordering. Om die reden worden de 

bevorderingsvoorwaarden, en meer bepaald de anciënniteitsvoorwaarden, van 4 jaar naar 

2 jaar gebracht. Een anciënniteit van 2 jaar volstaat om de capaciteiten van een 

personeelslid te kunnen beoordelen.  

De bevorderingsprocedure an sich wijzigt niet. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals 

gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, in 

toepassing van artikel 253 § 1, 1° van het Gemeentedecreet.  

 

Artikel 3 

Een exemplaar van de rechtspositieregeling wordt aan elk personeelslid overgemaakt.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Digitaal Loket 

 

* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering 15 december 2017. 

 

DE RAAD, 

 

Steven Coppens leidt dit punt in en verklaart dat dit onlosmakelijk verbonden is met het 

openbaar punt 5 van deze zitting van de gemeenteraad betreffende de algemene 

vergadering van Iverlek. 

Eva De Bleeker licht de herstructurering toe. 

Julie Vanstallen bevestigt dat haar fractie deze evolutie positief evalueert en kadert de 

herstructurering binnen een ideologisch debat dat plaatsvindt in de energiesector. Ze stelt 

dat er moet afgestapt worden van de fossiele brandstoffen. Echter merkt ze tevens op dat 

de statuten van Zefier CVBA geen klimaatvriendelijke doelstellingen bevatten en het dus 
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onzeker is welke strategische participaties zullen gebeuren. Daarom zal haar fractie zich 

onthouden bij de stemming. 

Eva De Bleeker bevestigt dat dit niet in de statuten werd opgenomen, maar drukt haar 

vertrouwen uit in de duurzame intenties van Zefier CVBA. 

Wim Laureys vraagt welk standpunt er zal verdedigd worden in de buitengewone algemene 

vergadering. 

Eva De Bleeker bevestigt dat ze het standpunt zal verdedigen dat als resultaat uit de 

stemming door deze gemeenteraad zal komen. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mail van 14 september 2017 van Finilek.  

 

Feiten en context 

 

De buitengewone algemene vergadering van Finilek vindt plaats op 15 december 2017.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;  

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

• Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180; 

• Statuten van Finilek.  

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De agenda en bijhorende stukken zijn in bijlage gevoegd.  

Er zijn geen argumenten aanwezig om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 

te weigeren.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 7 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 

van 15 december 2017 van de dienstverlenende vereniging Finilek, zijnde:  

 

1) Statutaire benoemingen. 

 

2) Statutaire mededelingen. 

 

3) Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de 

Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten 

van Finilek in Iverlek en Zefier CVBA. 

 

4) Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de 

algemene aandelencategorie “F” en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor 

de strategische participatie in Wind4Flanders. 

 

5) Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter “F”, 

kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van het bedrag van de 
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kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de vereniging tegen 

vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie “F”. 

 

6) Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de 

uitgifte van 47 aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 

euro elk, waarbij één aandeel aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans 

rechten heeft op het resultaat van de participatie in Wind4Flanders, derwijze dat 

deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal. 

 

7) Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw. 

 

8) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 

 

9) Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 

gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 

van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 

dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 

vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen; 

 

10) In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben 

voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken 

verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum 

van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 

 

11) Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden 

en tijdsbepaling. 

 

12) Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 

opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de 

raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel 

de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de 

opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door 

overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele 

vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende 

vereniging Finilek: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te 

Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge 

van de splitsing; 

 

13) In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 

nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 

splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur. 
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14) Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, 

met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om: 

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in 

agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor 

zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het 

splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten 

aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes 

vastgelegd in het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis 

van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te 

splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap 

per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na 

revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 

bestuur, de nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de 

deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 

schrijven in het register van deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg 

de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding 

zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 

wat nodig of nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de 

splitsing in de meest brede zin. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 

deze beslissing en inzonderheid met de kennisgeving ervan aan Finilek.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Finilek 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda algemene vergadering in 

buitengewone zitting 15 december 2017. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

19 september 2017: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 

december 2017. 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. 
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De beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 tot aanduiding van Eva De 

Bleeker als afgevaardigde en de beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2015 

tot aanduiding van Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de 

gemeente voor de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek 

die vanaf het jaar 2015 georganiseerd worden tot en met 31 december 2018. 

 

Inkanteling van deel Finilek in Iverlek - splitsing door overneming 

De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finilek, van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen 

gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finilek 

waarbij Iverlek en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Finilek overnemen.  

 

Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 

financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter 

te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse 

intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de 

productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, 

aangehouden door Finilek en de andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar 

Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportbeheerders ingekanteld worden in Iverlek, 

wat Finilek betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB's), wat de andere 

financieringsverenigingen betreft.  

 

De belangen in de transportbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische 

participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 

distributienetbeheerders, waaronder Iverlek. Samen met deze activa nemen de 

distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over.  

 

Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór  

1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder 

(Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden 

ondergebracht bij Iverlek, samen met de zogeheten 'gouden aandelen' in Telenet Group 

Holding nv.  

 

Iverlek verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finilek 

partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  

 

Binnen Iverlek worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten 

gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte 

vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten 

van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een 

voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de 

ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.  

 

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Iverlek en Zefier 

in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de 

deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen 

wordt toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de 

raad van bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de strategische 

participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden.  

 

Statutenwijzigingen 

Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor 

zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw 

verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.  

 

De voornaamste statutenwijzigingen zijn: 

• de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer 

van Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren 

ervan, en bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de 
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voormalige financieringsvereniging Finilek vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de 

deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen 

distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien 

zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan 

verbonden rechten; 

• de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische 

participaties, de rekeningsectoren en de gouden aandelen; 

• de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 

• de vermelding van de 'Gouden aandelen' in Telenet Group Holding nv en de creatie 

van aandelen Ate per gemeente/stad; 

• het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van 

Strategische participaties; 

• de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die 

vanuit de financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de 

gemeenten/steden verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en 

tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende dividenden; 

• een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 

• een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene 

vergadering in het kader van beslissingen die verband houden met het 

distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer 

stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun aandelenbezit 

in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte 

vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en 

Apg; 

• de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 

• de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate 

overeenkomstig de participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 

• bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van 

een deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische 

participaties en de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen 

van de financieringsvereniging overgenomen.  

 

Juridische gronden 

 

• Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Argumentatie 

 

De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 

vergadering in buitengewone zitting van 15 december 2017 van de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger vast 

te stellen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 december 2017: 

 

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en 

inkanteling van deel Finilek in Iverlek 
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1.1 Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van 

de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de 

activiteiten van Finilek in Iverlek.  

 

1.2 Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn 

gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, 

de overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig 

de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek 

van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen 

dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende 

vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid.  

b. de volgende bijzondere verslagen:  

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel     

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;    

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;  

 

1.3 In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich 

hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing 

betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het 

splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing 

besluit.  

 

1.4 Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling.  

 

1.5 Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen 

opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door 

de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens 

voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder 

de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:    

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de 

splitsing       door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder 

vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen 

van de dienstverlenende vereniging Finilek: 

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te 

Aarschotsesteenweg 58, 3021 Leuven; 

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 

Brussel; 

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 

c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten 

gevolge van de splitsing; 

d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte 

van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolge van aanpassing van artikel 

8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging 

van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, 

wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten: 

(i) het beheer, verwerven of financieren van strategische participaties in 

Publigas en Publi-T, 

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 

voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt 

aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 

aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren 
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van investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van 

de gouden aandelen in Telenet,  

en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van 

bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat 

van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het 

Wetboek van vennootschappen; 

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking 

van de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de 

splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 

statutenwijziging gevoegd bij de agenda. 

 

1.6 Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de   

subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van 

andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 

2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving 

van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 

hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden 

rechten.  

 

1.7 Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen 

waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de 

splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.  

 

1.8 In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties 

nodig of nuttig in het het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het 

splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.  

 

1.9 Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing 

en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met 

mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i. om:  

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. 

afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor 

zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze 

opschortende voorwaarden; 

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden 

ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4. vast te 

stellen; 

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de 

principes vastgesteld in het splitsingsvoorstel; 

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op 

basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva 

van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 

2017, berekend volgens de principes vastgesteld in het splitsingsvoorstel en het 

bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de 

cijfers per 31 december 2017; 

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van 

bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers 

van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgesteld in het 

splitsingsvoorstel en bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te 

schrijven in het register van deelnemers; 

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in 

boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van 

de statuten hieraan aan te passen; 

g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en 

bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en 

de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, 

authentiek vast te stellen; 
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h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 

doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van 

de splitsing in de meest brede zin.  

 

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde 

begroting 2018.  

 

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestelling van Iverlek 

aan Eandis System Operator cvba.  

                                

4. Statutaire benoemingen. 

 

5. Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 2 

De raad hecht goedkeuring aan  

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek 

van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 2018 alle 

betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen 

worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van 

aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen APg voor de deelnemingen in 

Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de 'gouden aandelen' van Telenet Group 

holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort; 

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties 

bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;  

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging 

Iverlek;  

 

Artikel 3 

Mevr. Eva De Bleeker - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Marc 

Vanderlinden - op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2.  

 

Artikel 4 

Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 

t.a.v. het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- Klassement gemeenteraad 

- Iverlek, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be 

- afgevaardigde 

 

* * * 
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O.P.6 Secretariaat. Farys. Goedkeuring TMVW statutenwijziging. Oproeping 

buitengewone algemene vergadering 22 december 2017. 

 

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. 

• 20 april 2017: mail van TMVW, zijnde de uitnodiging tot aanduiding van 

mandatarissen in de bestuursorganen van TMVS.  

• 22 mei 2017: beslissing van de gemeenteraad tot aanduiding van mevr. Els 

Uytterhoeven als lid van de Raad van Bestuur van TMVS, lid van het regionaal 

adviescomité voor services van TMVS en als gemeentelijk vertegenwoordiger voor 

de oprichtersvergadering.  

• 27 juni 2017: brief van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW van 30 juni 2017.  

 

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.  

TMVW dient haar werking en organisatie te conformeren aan het decreet van 6 juli 2001 

houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

Deze conformering brengt met zich mee dat de activiteit van de divisie Aanvullende 

Diensten ondergebracht dient te worden in een dienstverlenend intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. 

In het kader van de voorbereiding van de oprichting werd een overlegorgaan 

samengesteld, in toepassing van artikel 25, 1ste lid van het Decreet intergemeentelijke 

samenwerking.  

De gemeenteraad heeft, in zitting van 24 oktober 2016, beslist de deelname aan een 

dienstverlenende vereniging te overwegen en toe te treden tot het overlegorgaan.  

Het overlegorgaan heeft de nodige voorbereidende stappen voor de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging afgerond. 

 

 

Juridische gronden 

 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC); 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot toetreding tot het 

overlegorgaan in het kader van de oprichting van een dienstverlenende vereniging; 

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel en om in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 

artikel 9 van de statuten zijn opgenomen;  

• Statuten van TMVW (IC); 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

• Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
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Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De toetreding kadert in de beleidsdoelstellingen van de gemeente.  

 

• Beleidsdoelstelling 1 - De gemeente streeft naar een duurzaam financieel evenwicht. 

Actieplan 1.2 - Het aankoopbeleid wordt geoptimaliseerd, onder meer door het aangaan 

van samenwerkingsverbanden. 

Actie 1.2.1 - Er wordt in kaart gebracht welke grootschaligere aankoopverbanden mogelijk 

zijn voor de gemeente (met OCMW, andere gemeenten, Vlaamse overheid) en hoe de 

gemeente kan participeren aan deze aankoopverbanden. 

Actie 1.2.2 - De financiële dienst wordt uitgebouwd tot de centrale overheidsopdrachten- 

en aankoopdienst. 

 

De gemeente wordt steeds meer geconfronteerd met complexe technisch-administratieve 

vraagstukken en er worden meer en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis. 

 

Toetreden tot de dienstverlenende vereniging zal de werking stroomlijnen, omdat onze 

diensten niet meer belast worden met de zoektocht naar leveranciers en het voeren van 

de gunningsprocedure. Door deze twee stappen eruit te filteren komen we dichter bij de 

centralisatie van al de aankopen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring  aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 

2017. 

 

Artikel 2  

De raad hecht goedkeuring aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

 

Artikel 3  

De raad hecht goedkeuring aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen 

van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de 

TMVS kapitalisatietabel.  

 

Artikel 4 

De raad hecht goedkeuring aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen 

van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van 

deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de 

desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. 

Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS 

kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen. 

 

Artikel 5 

De raad hecht goedkeuring aan het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig 

artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, 

vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura 

van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 
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Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-

Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

Artikel 6 

De raad hecht goedkeuring aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het 

Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

 

Artikel 7 

De raad hecht goedkeuring aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende 

Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven 

in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de 

bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS 

aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

 

Artikel 8 

De raad hecht goedkeuring aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en 

een inbreng in cash. 

 

Artikel 9 

De raad hecht goedkeuring aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 

toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de 

bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor 

de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni 

van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met 

recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met 

betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen.  

 

Artikel 10 

De raad hecht goedkeuring aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van 

de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien 

verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

 

Artikel 11 

De raad hecht goedkeuring aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-

vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

 

Artikel 12 

De raad beslist de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt 

in het kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de 

gemeente. 

 

Artikel 13 

De raad hecht goedkeuring aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde 

A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS 

(waaronder de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in 

TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van 

scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan 

TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de 

divisie Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:  

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

 

Artikel 14 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-
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aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

 

Artikel 15 

De raad hecht goedkeuring aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-

aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname 

van A-aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals 

uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.  

 

Artikel 16 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur  

van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 17 

De raad hecht goedkeuring aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW 

andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 

december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de 

daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde 

omvorming.  

 

Artikel 18 

De raad hecht goedkeuring aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen 

door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van 

deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de 

afrondingsverschillen bij deze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning 

van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te 

nemen TK- en DK -aandelen.  

 

Artikel 19 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 20 

De raad hecht goedkeuring aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het 

Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 

opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

 

Artikel 21 

De raad hecht goedkeuring aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van 

het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 

maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 

vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

Artikel 22 

De raad hecht goedkeuring aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader 

uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek 

van vennootschappen.  

 

Artikel 23 

De raad hecht goedkeuring aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 

71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel 

tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 

van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de 

bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking.  
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Artikel 24 

De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

 

Artikel 25 

De raad beslist als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering 

met dezelfde agenda mevrouw Els Uytterhoeven aan te wijzen. 

 

Artikel 26 

De raad beslist aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden 

en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven. 

 

Artikel 27 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd 

notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 

gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 

voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het 

maatschappelijk doel). 

 

Artikel 28 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 

directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste 

administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  

 

Artikel 29 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 

bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22 december 

2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

 

Artikel 30 

De raad beslist de terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt 

in het kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft 

verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in 

TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig 

de statuten van TMVS.  

 

Artikel 31 

De raad hecht goedkeuring aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere 

oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben 

verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit 

TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het 

scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS. 

 

Artikel 32 

De raad hecht goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur 

van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister 

van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

Artikel 33 

De raad beslist om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan 

de gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen 

waarop door de gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in 

cash zijn te volstorten. 

 

Artikel 34 

De raad hecht goedkeuring aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad 

van bestuur van TMVS.  
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Artikel 35 

De raad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering 

van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing 

aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

TMVW 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. TMVS. Oprichtersvergadering 22 december 2017. 

 

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. 

• 20 april 2017: mail van TMVW, zijnde de uitnodiging tot aanduiding van 

mandatarissen in de bestuursorganen van TMVS.  

• 22 mei 2017: beslissing van de gemeenteraad tot aanduiding van mevr. Els 

Uytterhoeven als lid van de Raad van Beheer van TMVS, als lid van het regionaal 

adviescomité voor services van TMVS en als gemeentelijk vertegenwoordiger voor 

de oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017.  

• 29 juni 2017: mail van TMVW met bijgevoegd de brief tot uitstel van de 

oprichtersvergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS van 30 juni 2017. 

 

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.  

TMVW dient haar werking en organisatie te conformeren aan het decreet van 6 juli 2001 

houdende intergemeentelijke samenwerking (DIS). 

Deze conformering brengt met zich mee dat de activiteit van de divisie Aanvullende 

Diensten ondergebracht dient te worden in een dienstverlenend intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. 

In het kader van de voorbereiding van de oprichting werd een overlegorgaan 

samengesteld, in toepassing van artikel 25, 1ste lid van het Decreet intergemeentelijke 

samenwerking.  

De gemeenteraad heeft, in zitting van 24 oktober 2016, beslist de deelname aan een 

dienstverlenende vereniging te overwegen en toe te treden tot het overlegorgaan.  

Het overlegorgaan heeft de nodige voorbereidende stappen voor de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging afgerond.  

In het oprichtingsdossier werden, op advies van Agentschap Binnenlands Bestuur, 

wijzigingen aangebracht, die goedgekeurd werden door het Overlegorgaan in zitting van 

20 september 2017.  
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Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42; 

• Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; 

• Decreet openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004; 

• Statuten van TMVW (IC); 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC); 

• Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot toetreding tot het 

overlegorgaan in het kader van de oprichting van een dienstverlenende vereniging; 

• 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; 

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 tot oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel en om in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in 

artikel 9 van de statuten zijn opgenomen;  

• Gelet op artikel 12 van de ontwerpstatuten van TMVS m.b.t. de samenstelling van 

de Raad van Bestuur.  

 

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

De toetreding kadert in de beleidsdoelstellingen van de gemeente.  

 

• Beleidsdoelstelling 1 - De gemeente streeft naar een duurzaam financieel evenwicht. 

Actieplan 1.2 - Het aankoopbeleid wordt geoptimaliseerd, onder meer door het aangaan 

van samenwerkingsverbanden. 

Actie 1.2.1 - Er wordt in kaart gebracht welke grootschaligere aankoopverbanden mogelijk 

zijn voor de gemeente (met OCMW, andere gemeenten, Vlaamse overheid) en hoe de 

gemeente kan participeren aan deze aankoopverbanden. 

Actie 1.2.2 - De financiële dienst wordt uitgebouwd tot de centrale overheidsopdrachten- 

en aankoopdienst. 

 

De gemeente wordt steeds meer geconfronteerd met complexe technisch-administratieve 

vraagstukken en er worden meer en meer eisen gesteld op vlak van vakspecifieke kennis. 

 

Toetreden tot de dienstverlenende vereniging zal de werking stroomlijnen, omdat onze 

diensten niet meer belast worden met de zoektocht naar leveranciers en het voeren van 

de gunningsprocedure. Door deze twee stappen eruit te filteren komen we dichter bij de 

centralisatie van al de aankopen. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 5 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende 

vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.  

 

Artikel 2 

De raad beslist in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn 

opgenomen.  
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Artikel 3 

De raad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Steven Coppens, samen met de 

waarnemend gemeentesecretaris, dhr. Bram Wouters, te gelasten met de uitvoering van 

de beslissing de akte Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per 

delegatie conform het Gemeentedecreet art. 183bis en 184.  

 

Artikel 4 

De raad hecht goedkeuring aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad 

van bestuur van TMVS.  

 

Artikel 5 

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 

uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze 

beslissing aan het Overlegorgaan TMVS, p/a Stropstraat 1, 9000 Gent.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

TMVS 

 

* * * 

 

O.P.8 Financiën. Gemeenterekening 2016. Erratum en addendum. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

De jaarrekening 2016 werd door de raad goedgekeurd tijdens de zitting van 26 juni 2017. 

 

Feiten en context 

 

De schema's TJ3, TJ4 en TJ6 die deel uitmaken van de toelichting van de jaarrekening 

handelen over de rapporteringsperiode 2017. Daardoor is de inhoud van schema TJ3 

foutief. Daarnaast kan dit verwarrend werken voor de schema's TJ4 en TJ6 waarbij, naast 

de gegevens van 2016, ook de voorlopige cijfers van 2017 worden gepresenteerd. 

 

Bijgevoegd zijn de correcte schema's TJ3, TJ4 en TJ6 terug te vinden. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan de errata van en addenda aan de gemeenterekening 2016, 

zoals gevoegd in bijlage.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financieel beheerder 

 

* * * 
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O.P.9 OCMW. Budget 2017.  Budgetwijziging nr 1. Kennisname. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Brief van het OCMW van 28 september, ref 2017/1465, houdende toezending van 

budgetwijziging nr. 1 van het exploitatiebudget 2017. 

 

Feiten en context 

 

Het budget en de budgetwijzigingen van het OCMW dienen aan de gemeente te worden 

overgemaakt in toepassing van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 

In zitting van 19 september 2017 keurde de OCMW-raad een wijziging aan het budget 

goed.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 150, 156 en 255, 4°.  

 

Argumentatie 

 

De wijziging van het budget heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Als dusdanig 

dient er enkel kennis van te worden gegeven aan de gemeenteraad.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2017 van het OCMW, 

zoals goedgekeurd door de OCMW-raad, in zitting van 19 september 2017. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

OCMW, financiële dienst. 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Alain Borreman wil met de raad de situatie rond het gokkantoor op de Biesmanslaan 

bespreken. 

Tim Vandenput stelt voor om deze bespreking naar de geheime zitting te verhuizen, 

aangezien het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken 

(Gemeentedecreet, artikel 28, §1, 1° lid). 

 

2) Michel Joly vraagt naar de uitkomst van de vergadering met de buurgemeenten 

aangaande de renovatiepremies voor serres. 

Els Uytterhoeven geeft aan dat hier geen vooruitgang werd geboekt, gezien de 

onzekere situatie in Overijse. Een volgende vergadering zal plaatsvinden in maart 

2018. In tussentijd hanteren we het bestaande premiereglement. 
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3) Michel Joly polst naar de status van het leegstandsregister. 

Tim Vandenput laat weten dat besprekingen met IGO niet geleid hebben tot een 

overeenkomst, aangezien onze verwachtingen niet stroken met hun aanbod. 

Er zal een uitbreiding van de dienst plaatsvinden om deze taak intern op te kunnen 

nemen. 

 

4) Michel Joly is bezorgd om de verkeerssituatie in de gemeente. Hij stelt dat we 

afstevenen op een verkeersinfarct. 

Marc Vanderlinden brengt de raad op de hoogte van de laatste evoluties met 

betrekking tot sluipverkeer. Er heeft recent een overleg plaatsgevonden met de 

buurgemeenten en met het kabinet van minister Ben Weyts. De Vlaamse Overheid 

heeft tevens een nieuwe tool aangeboden om de verkeersstromen op ons 

grondgebied te detecteren (floating car data). De eerste resultaten van deze meting 

zijn ondertussen ontvangen. Het blijkt dat de oorzaak van sluipverkeer in Hoeilaart 

vooral te zoeken is buiten de gemeentegrenzen en zelfs buiten de gewestgrenzen. 

Onze verkeerssituatie is vebonden met de problematiek op de E411 en op de Ring 

Oost. Er werden reeds enkele ideeën geopperd om de lokale situatie aan te pakken, 

deze zullen begin volgend jaar verder uitgewerkt worden. 

 

5) Wim Laureys vraagt naar de beslissing omtrent perceel 2 van het Masterplan Jeugd 

en Sport. 

Tim Vandenput bevestigt dat dit besluit wegens afwezigheid van onze raadsman 

vertraging heeft opgelopen. Echter werd het behandeld tijdens de zitting van het 

college op 16 oktober 2017 en werd daar beslist om het perceel niet te plaatsen. 

 

6) Michel Joly stelt vast dat er dagelijks wagens geparkeerd staan op het onderste deel 

van het gemeenteplein en vraagt welke richtlijnen er gelden. 

Marc Vanderlinden benadrukt dat er een parkeerverbod geldt op die zone van het 

plein. Om dit af te dwingen zullen bijkomende paaltjes voorzien worden om de 

toegang tot het plein te verhinderen. De signalisatie zal ook bijgewerkt worden en 

daarna zal de politie met een sensibiliseringsactie beginnen en dus niet meteen 

sanctionerend optreden. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

waarnemend gemeentesecretaris 

get. Steven Coppens 

voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

waarnemend secretaris 

Steven Coppens 

voorzitter 

 


