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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 9 oktober 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 9 oktober 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering op
het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het proces-verbaal van de zitting van 9 oktober 2017 wordt goedgekeurd.
2. Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden. Goedkeuring.
Context / feiten / argumenten
Tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden:
Volg
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam en voornaam
raadsleden
De Vos Raphaël
Claeys Danny
Zoeter Karin
Van herzeele Christiaan
Deschamps Luc
Vander Plaetsen Geert
Vercruysse Ria
De Gussem Anne Marie
Schaubroeck Ivan
Van Ongeval Thomas
De Preester Viviane
De Backer Linda
Vos Dirk
Vertriest Freddy
Le Roy Dirk
Dhaenens Frank
Verstraete Carla
Baert Sylvie
Verlinden Dirk
Dhondt Nathalie
Van Collie Kurt
Wollaert Jacques

Datum eerste
ambtsaanvaarding als
gemeenteraadslid

In aanmerking
komende
anciënniteit
9 oktober 2017

1/01/1971
1/01/1983
5/06/1989
2/01/1995
2/01/1989
2/01/1995
2/01/2001
2/01/1995
2/02/2004
2/01/2007
2/01/2007
2/01/2007
2/01/2007
2/01/2013
2/01/2013
2/01/2013
2/01/2013
2/01/2013
2/01/2013
4/02/2013
26/10/2015
11/09/2017

46j 9m
34j 9m
26j 8m
22j 9m
22j 9m
22j 8m
16j 9m
11j 9m
13j 8m
10j 10m
10j 10m
10j 10m
10j 10m
4j 9m
4j 9m
4j 9m
4j 9m
4j 9m
4j 9m
4j 8m
1j 11m
0j 0m

Verkiezing van
14 oktober 2012
Datum
eedaflegging

aantal bekomen
stemmen

02/01/2013
21/12/2012
01/09/2014
02/01/2013
02/01/2013
04/02/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
04/02/2013
26/10/2015
11/09/2017

813
1665
162
1082
331
507
826
1100
930
1173
1003
333
223
665
514
363
235
188
117
488
147
126

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:
1. De Vos Raphaël
2. Claeys Danny

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zoeter Karin
Van herzeele Christiaan
Deschamps Luc
Vander Plaetsen Geert
Vercruysse Ria
Schaubroeck Ivan
Van Ongeval Thomas
De Preester Viviane
De Backer Linda
Vos Dirk
Vertriest Freddy
Le Roy Dirk
Dhaenens Frank
Verstraete Carla
Baert Sylvie
Verlinden Dirk
Dhondt Nathalie
Van Collie Kurt
Wollaert Jacques.

3. ISG Westlede. Algemene vergadering op 5 december 2017. Agenda en aanduiding
vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
De uitnodiging van Westlede van 6 oktober 2017 voor deelname aan de algemene vergadering van 5
december 2017 met volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 13 juni 2017
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2018.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede.
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van
18 januari 2013.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 waarbij raadslid Vercruysse als effectief
vertegenwoordiger en raadslid Dhondt als plaatsvervanger werden aangeduid in de algemene
vergadering van Westlede.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1– Keurt de agenda van de algemene vergadering van het IGS Westlede van 5 december
2017 goed:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 13 juni 2017
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2018.
Artikel 2 – Aan raadslid Vercruysse Ria, effectieve en raadslid Dhondt Nathalie, plaatsvervanger
vertegenwoordiger van de gemeente in deze algemene vergadering van IGS Westlede, wordt
opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op deze agenda.
Artikel 3 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan het IGS Westlede, Smalle Heerweg 60 te
9080 Lochristi.
4. Veneco. Buitengewone algemene vergadering op 7 december 2017. Agenda en aanduiding
vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
De uitnodiging van Veneco van 11 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van 7
december 2017 met volgende agenda, die moet goedgekeurd worden door deze raad:
1. Akteneming verslag 57ste jaarvergadering van 13/06/2017
2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2018
3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders.

Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Veneco.
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.
Artikel 33 §5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
De afgevaardigde mag geen lid zijn van de Raad van Bestuur van Veneco².
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco
die plaatsvindt op 7 december 2017 om 19.30 uur in het stadhuis van Deinze, Brielstraat 2 te 9800
Deinze:
1. Akteneming verslag 57ste jaarvergadering van 13/06/2017
2. Goedkeuring werkprogramma en begroting 2018
3. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders.
Artikel 2 - Aan de effectieve volmachtdrager, raadslid Geert Vander Plaetsen, en in voorkomend
geval de plaatsvervangende volmachtdrager, raadslid Dirk Le Roy, die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco, het mandaat te
geven om:
 er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen
en in het algemeen, het nodige te doen.
 deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan Veneco, Panhuisstraat 1 te 9070
Destelbergen.
5. IVM. Algemene vergadering op 13 december 2017. Agenda en aanduiding
vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Het aangetekend schrijven van IVM van 19 oktober 2017 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 13 december 2017 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten.
Context / feiten / argumenten
De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 13 december 2017, vastgesteld door de raad
van bestuur in zijn zitting van 17 oktober 2017.
De statuten van IVM, inzonderheid artikel 30bis.
De beslissing van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij de heer Luc Deschamps als
bestuurder bij IVM werd voorgedragen.
De beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27 maart 2013 houdende de benoeming van
de heer Luc Deschamps als bestuurder.
De beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013 waarbij mevrouw Ria Vercruysse als
vertegenwoordiger en mevrouw Sylvie Baert als plaatsvervangend vertegenwoordiger werd aangeduid
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IVM voor de duurtijd van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 13
december 2017 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2018) – bespreking.
2. Begroting IVM 2018 – goedkeuring.
3. Project optimalisatie afvalenergiecentrale – stand van zaken.
4. Varia.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente,
respectievelijk Raadslid Ria Vercruysse en Raadslid Sylvie Baert te mandateren om op de algemene
vergadering van IVM van 13 december 2017 haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing

genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al het nodige
te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt,
zijnde 11.351 stemmen.
6. Gaselwest. Algemene vergadering in buitengewone zitting op 18 december 2017.
Goedkeuring agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijziging
en vaststelling van het mandaat voor de AV van 18 december 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 18 september 2017 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 18 december 2017 plaats
heeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
Context / feiten / argumenten
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van
het Westen.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8 september
2017 werd aan de gemeente overgemaakt. Er wordt eveneens verwezen naar het dossier dat de
dienstverlenende vereniging Figga aan de gemeente/stad heeft overgemaakt in het kader van haar
algemene vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert.
INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR OVERNEMING.
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest 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 Figga waarbij Gaselwest en Zefier elk
een gedeelte van de activiteiten van Figga 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 inter-gemeentelijke structuren
te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in
milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere financieringsverenigingen,
afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld
worden in Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat
de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische participaties
Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest.
Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen
over.
Ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór
1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributie-netbeheerder (Ae en Ag) en
van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest,
samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Gaselwest verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga partij is en
die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Gaselwest worden voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekening-sectoren
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 Gaselwest 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 voormalige financierings-vereniging Figga vόόr 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 financierings-vereniging overgenomen.
Besluit: Met 18 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Linda De Backer, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete,
Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert), 1 stem tegen (Dirk Vos)
Artikel 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 18 december 2017:
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van
deel Figga in Gaselwest
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van
de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Gaselwest 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;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en
de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van
vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
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 Figga:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President
Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;
(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 bijgevolg 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 en of financieren van strategische participaties in Publigas en
Publi-T,
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 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 van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,
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 vόόr 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 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 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
en de overnemende vereniging 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 de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen

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 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;
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 bestellingen van Gaselwest aan
Eandis System Operator cvba.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
NOOT VOOR HET SECRETARIAAT m.b.t. HET HIERNAVOLGEND ARTIKEL 2:
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39 VAN HET DECREET HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE
SAMENWERKNG DIENT DE GOEDKEURING DOOR DE GEMEENTERAAD VAN DE SPLITSING
DOOR OVERNEMING EN STATUTENWIJZI-GINGEN EXPLICIET GEFORMULEERD TE WORDEN.
LOUTERE GOEDKEURING VAN DE AGENDA IS BIJGEVOLG NIET VOLDOENDE. VRAAG OM
HIERNA VOLGENDE TEKST IN TE LASSEN:
Artikel 2 - Zijn goedkeuring te hechten aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van een
deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa en
passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits
toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest 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 Gaselwest;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga.
Artikel 3 - De vertegenwoordiger van de gemeente - Raadslid Raf De Vos en plaatsvervanger Raadslid
Geert Vander Plaetsen, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 4 - Het College te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer
kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het
secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
7. Figga. Buitengewone algemene vergadering op 18 december 2017. Agenda en aanduiding
vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.
Aanleiding
De gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 15 september 2017 om deel te nemen
aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.
De documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Dat de raad van bestuur van Figga de splitsing van Figga voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar
Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA.
Dat de raad van bestuur van Figga te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen met
de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van Figga daarnaast
een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de
gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering.

Dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot het
splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven.
Dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken van
bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met inbegrip van
een beperkte statutenwijziging.
Dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken van
bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een incorporatie
van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
De statuten van Figga, artikel 26.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet.
Het gemeentedecreet, artikel 42.
Het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 44 van het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking waarin
bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het
laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar te bepreken.
Artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor
een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad.
Besluit: Met 18 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Linda De Backer, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete,
Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert), 1 stem tegen (Dirk Vos)
Artikel 1 - Om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn
gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van
Figga van 18 december 2017, zijnde
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en
Zefier CVBA.
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met ken getal Fd en
uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben in gevolge deze
kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met ken getal Fa in het kapitaal
tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt,
Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de
vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves,
voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de
Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging lntercommunale
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen 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:
 het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen.
 het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het
Wetboek van vennootschappen.

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie
van deze stukken verkrijgen.
8. 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.
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
10. 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 split-sing 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 Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest:
 deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk
 deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravenstein galerij 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.
11. 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.
12. 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 9 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 9, 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 de Gaselwest 0V 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 - Raadslid Geert Vander Plaetsen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017.
Artikel 3 - Raadslid Raf De Vos aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18
december 2017.
Artikel 4 - De volmachthouder(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Figga op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
8. Figga. Buitengewone algemene vergadering op 18 december 2017. Bijkomende agenda.
Kapitaalverhoging. Goedkeuring.

Aanleiding
Aangetekend schrijven van 16/10/2017 waarin de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een
kapitaalverhogingen van FIGGA.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.
Het voorstel van incorporatie van reserves.
Het voorstel van liquidatie van de rekening courant.
Dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten over te gaan tot een
kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste
activa.
Dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel
vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen.
Dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd zullen worden bij
wijze van tussentijds dividend.
Juridische overwegingen
Het nieuwe gemeentedecreet.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vos zal tegen stemmen omdat hij bedenkingen heeft bij de gemiste kans om de tarieven
gelijk te schakelen.
Er moet aandacht blijven gaan naar het gelijkschakelen van de tarieven.
Besluit: Met 18 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Linda De Backer, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete,
Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert), 1 stem tegen (Dirk Vos)
Artikel 1 - Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van
reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige reserves
bij wijze van tussentijds dividend.
In te tekenen op 1871 aandelen FA voor een nominaal bedrag van € 46.775,00.
Het nog niet volstort opgevraagd kapitaal voor een nominaal bedrag van € 79.136,94 te volstorten.
Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van € 95.920,46.
Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk bijkomend aan te wenden ter
volstorting.
INDIEN BIJ TE STORTEN:
Het saldo van € 23.891,48 te storten voor 18/12 op rekening van FIGGA.
Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor een
totaal bedrag van € 5.087.931,67. Het aandeel van de gemeente hierin bedraagt € 0,00.
Artikel 2 - Het College te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder
meer kennis van te geven aan:
 Figga, p/a INTERMIXT Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel
 de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.
9. TMVW IC. Buitengewone algemene vergadering op 22 december 2017. Agenda.
Statutenwijziging. Goedkeuring.
Aanleiding
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 september 2017 opgeroepen om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW IC die op 22 december 2017 plaats heeft in
Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Context / feiten / argumenten
Het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW.
Het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales,
waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking
en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS.
Het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het
DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het
voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe
dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services

(afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng
in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een
inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW
ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende
Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel
uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope
van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”).
Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan
het DIS.
De beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene
vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 teneinde de raad van bestuur toe te
laten om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren
inzake de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van
de toezichthoudende overheid.
Het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en
voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een
oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
1. een omstandige motiveringsnota;
2. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie
van de dienstverlenende vereniging;
3. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering;
4. een ontwerp van statuten.
De presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in het
hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde
overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier.
Het feit dat het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is samengekomen teneinde een
gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp
huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde
ontwerp van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en
werden aan de vennoten ter beschikking gesteld.
Het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen
naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de
oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door
TMVW.
De samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het
aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen.
Het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op 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 hogervermelde inbreng in natura van de
divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van
TMVS.
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 hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door
TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor.
Artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ingevolge
waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort.
Het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt aan de vennoten van TMVW
naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017, waarin
de volgende documenten werden opgenomen:
1. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;
2. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
1. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn
aangesloten en de regio waartoe zij behoren;
2. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;

3. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
4. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit.
De gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een gewijzigd
ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de originele
ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van
TMVW.
De artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling van
respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en het
adviescomité voor secundaire diensten.
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.
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.
De uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal
worden op 22 december 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten
werden toegelicht.
De overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die
ontvangen werden door de gemeente.
Het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens
dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde
algemene vergadering.
Juridische overwegingen
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het
bijzonder artikel 25 e.v.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Zijn goedkeuring te hechten 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 - Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Artikel 3 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van Aaandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers 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.
Artikel 5 - Zijn goedkeuring te verlenen aan en 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 Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd
door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 6 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 opgesteld door TMVW.
Artikel 7 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en
een inbreng in cash.
Artikel 9 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de Avennoten die daartoe de wens uitdrukken.
Artikel 12 - Zijn goedkeuring te verlenen 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:
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 13 - Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven
in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 14 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning
van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1aandelen.
Artikel 15 - Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te
schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 16 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 17 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 de ze
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 18 - Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
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 19 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 20 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 21 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 22 - Zijn goedkeuring te verlenen 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.
Artikel 23 - Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 24 - Als [lid/leden] van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te
dragen:
 de heer Raf De Vos, raadslid, wonende Stationsstraat 22.
Artikel 25 - (zonder voorwerp)
Artikel 26 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de
raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.
Artikel 27 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het
college van commissarissen.

Artikel 28 - Als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van
TMVW van 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te
wijzen:
 De heer Luc Deschamps, schepen, wonende Stijn Streuvelsstraat 7, met als plaatsvervanger
Ivan Schaubroeck, raadslid, wonende Steenweg Deinze 140
 Mevrouw Nathalie Dhondt, raadslid, wonende Steenweg Deinze 157, met als plaatsvervanger
Ivan Schaubroeck, raadslid
 De heer Dirk Le Roy, raadslid, wonende Warandestraat 20, met als plaatsvervanger Ivan
Schaubroeck, raadslid
 De heer Geert Vander Plaetsen, raadslid, wonende Kortebosstraat 15, met als
plaatsvervanger Ivan Schaubroeck, raadslid
Artikel 29 - 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 30 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 31 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 32 - Het College te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld
bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
10. TMVW IC. Voordracht lid Raad van Bestuur. Goedkeuring.
Aanleiding
De gemeente Nazareth is aangesloten bij TMVW.
De Raad van Bestuur van TMVW moet door de reorganisatie opnieuw worden samengesteld.
Niet alle gemeentes zijn nog vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur.
Er moet statutair een voordracht zijn van de gemeenteraad.
Context / feiten / argumenten
Voorstel om raadslid Raf De Vos voor te dragen.
Juridische overwegingen
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het
bijzonder artikel 25 e.v.
Artikel 23 van de voorgestelde statutenwijziging.
Artikel 1 van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement, dat bepaalt dat de kandidaat-bestuurder, lid
van de gemeenteraad, die wordt voorgedragen ter benoeming door de Algemene Vergadering, wordt
geacht te zijn voorgedragen door de gemeente waar hij zetelt.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Om raadslid Raf De Vos, voorzitter gemeenteraad, voor te dragen om deel uit te maken
van de Raad van Bestuur van TMVW als vertegenwoordiger van de regio Zuid.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVW.
11. Kerkfabriek O.L.V. Geboorte. Budgetwijziging 2017. Goedkeuring.
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Luc Deschamps, Derde schepen
Aanleiding
Budgetwijziging ontvangen van de kerkfabriek OLV Geboorte Nazareth voor het jaar 2017 zoals
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12 juni 2017.
Context / feiten / argumenten

De voorgestelde wijzigingen wijken af van de meerjarenplanning. Het voorstel is om het gemeentelijk
budget niet aan te passen.
Na bespreking met de kerkraad is voorzien om de jaarrekening 2017 af te wachten om het
meerjarenplan aan te passen.
Financiële impact
De budgetwijziging voor het exploitatiebudget voorziet volgende wijzigingen:
- exploitatieontvangen: € -4.670,38
- exploitatieuitgaven: € +1.800,90
waardoor het resultaat van het exploitatiebudget na wijziging op het eigen financieel boekjaar € 6.084,28 is.
De budgetwijziging voor het investeringsbudget voorzien volgende wijzigingen:
- investeringsontvangen: nihil
- investeringsuitgaven: € +7.018.00
waardoor het resultaat van het investeringsbudget na wijziging op het eigen financieel boekjaar €
7.018,00 is.
Juridische overwegingen
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
inzonderheid artikel 47 en 50.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt akte van de budgetwijziging van de kerkfabriek OLV Geboorte, dienstjaar 2017 voor
de hierboven vermelde cijfers.
Artikel 2 - Geen gemeentelijke toelage te ramen.
Artikel 2 - Deze beslissing op te laden in Religisoft in het kader van administratief toezicht.
12. Kerkfabriek St. Amandus Eke. Budgetwijziging 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Budgetwijziging van de kerkfabriek St. Amandus Eke ontvangen voor het jaar 2017 zoals
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 27 juni 2017.
Context / feiten / argumenten
De voorgestelde wijzigingen wijken af van de meerjarenplanning. Het voorstel is om het gemeentelijk
budget niet aan te passen
Na bespreking met de kerkraad is voorzien om de jaarrekening 2017 af te wachten om het
meerjarenplan aan te passen.
Financiële impact
De budgetwijziging voor het exploitatiebudget voorziet volgende wijzigingen:
- exploitatieontvangen: € -5.528.28
- exploitatieuitgaven: € +3.050
waardoor het resultaat van het exploitatiebudget na wijziging op het eigen financieel boekjaar € 37.294,34 is.
De budgetwijziging voor het investeringsbudget voorzien volgende wijzigingen:
- investeringsontvangen: nihil
- investeringsuitgaven: nihil
waardoor het resultaat van het investeringsbudget na wijziging op het eigen financieel boekjaar €
0,00 is.
Juridische overwegingen
Decreet van 7 mei 2004 betreffende materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
inzonderheid de artikels 47 en 50.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt akte van de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Amandus Eke, dienstjaar 2017
voor de hierboven vermelde cijfers.
Artikel 2 - Raamt de gemeentelijke bijdrage op € 4.638,43.
Artikel 3 - Deze beslissing op te laden in Religiosoft in het kader van administratief toezicht.

13. Uitbatingsrecht dekenij Nazareth. Selectieleidraad. Goedkeuring.
Aanleiding
Dhr. Deken heeft de Dekenij verlaten sinds de zomer van 2017. Voor het parochiesecretariaat is er
een onderkomen in cc Het Centrum.
Context / feiten / argumenten
Er is geen bestemming voor de Dekenij. Het pand verkopen wordt momenteel niet overwogen.
Gezien de ligging wordt overwogen om het in concessie te geven aan een particulier initiatief in de
horeca.
Hiervoor wenst de gemeente een procedure sui generis te voeren die bestaat uit 4 fases met name:
1. een selectiefase waarin kandidaten worden geselecteerd op basis van een open oproep
2. een gespreksfase waarin met de geselecteerde kandidaten gesprekken worden gevoerd over
het voorwerp en de voorwaarden van het uitbatingsrecht
3. een fase waarin een voorstel van uitbating wordt gedaan door de geïnteresseerde kandidaten
4. een fase waarin eventueel kan onderhandeld worden over de uitbatingsvoorstellen en waarbij
het uitbatingsrecht wordt toegewezen.
Er zal een werkgroep / jury samengesteld worden om de kandidaturen te beoordelen bestaande uit de
burgemeester, de beleidsmedewerker, een (nog nader te bepalen) architect, meester Rasschaert.
Op basis van het vooropgestelde tijdspad wordt er idealiter tegen de zomer van 2019 een nieuwe
horeca-gelegenheid geopend.
Financiële impact
Eigen investeringen moeten overwogen worden tegenover vergoeding.
Er wordt € 7.000 voorzien voor de procesbegeleiding door meester Rasschaert over de budgetjaren
2017 en 2018 en er wordt € 5.000 wedstrijdgeld voorzien voor de geselecteerde kandidaten waarmee
de gesprekken worden gevoerd met een maximum van 1.000,- € per kandidaat.
Juridische overwegingen
Er wordt een open oproep gelanceerd op basis waarvan een sui generis procedure zal gevoerd
worden zoals hierboven beschreven, maar waarbij het principe van de mededinging wordt
gerespecteerd.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat de Open VLD-fractie zich zal onthouden omdat ze niet geloven in het
project en het financiële impact voor de toekomst. Er zijn teveel vragen.
Besluit: Met 17 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert), 2 onthoudingen (Linda De Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 - Keurt de selectieleidraad "Uitbatingsrecht van de dekenij Nazareth Dorp 12" met een
publieke marktbevraging sui generis goed.

Algemene financiering
14. Gemeente. Budgetwijziging 2017/2. Goedkeuring.
Aanleiding
Ontwerp van budgetwijziging 2 betreffende dienstjaar 2017 bestaande uit een verklarende nota, een
financiële nota en een toelichting bij de financiële nota, waarvan kennis genomen door het College op
23 oktober 2017.
Financiële impact
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van
het meerjarenplan.
Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven

Meerjarenplanaanpassing
6 2014 - 2019
1.348.854,46
14.739.791,82

Mutatie

Budgetwijziging
2017/2

-25.087,49
586.634,11

1.323.766,97
15.326.425,93

B. Ontvangsten
1a. Belastingen en boetes

16.088.646,28
9.737.272,16

561.546,62
88.997,62

16.650.192,90
9.826.269,78

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0,00
0,00
6.351.374,12
-5.690.347,87
7.737.473,87
2.047.126,00
3.661.789,38
2.530.360,62
560.360,62
560.360,62
0,00
1.970.000,00
0,00
0,00
0,00
6.192.150,00
6.000.000,00
192.150,00
192.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-679.704,03
1.872.612,71
1.192.908,68
0,00
0,00
0,00
0,00
1.192.908,68

0,00
0,00
472.549,00
-2.075.043,90
458.721,08
-1.616.322,82
-1.009.165,00
1.042.000,00
0,00
0,00
0,00
1.042.000,00
0,00
0,00
0,00
32.835,00
0,00
32.835,00
32.835,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.109.296,39
4.848.772,10
1.739.475,71
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
1.039.475,71

0,00
0,00
6.823.923,12
-7.765.391,77
8.196.194,95
430.803,18
2.652.624,38
3.572.360,62
560.360,62
560.360,62
0,00
3.012.000,00
0,00
0,00
0,00
6.224.985,00
6.000.000,00
224.985,00
224.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.789.000,42
6.721.384,81
2.932.384,39
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
2.232.384,39

Mutatie

Budgetwijziging
2017/2

-25.087,49
561.546,62
586.634,11
586.634,11
0,00
-32.835,00
-32.835,00
0,00
7.747,51

1.563.184,45
16.650.192,90
15.087.008,45
15.326.425,93
239.417,48
574.793,10
335.375,62
239.417,48
988.391,35

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

Meerjarenplanaanpassing
6 2014 - 2019
1.588.271,94
16.088.646,28
14.500.374,34
14.739.791,82
239.417,48
607.628,10
368.210,62
239.417,48
980.643,84

Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m.b. de
artikelen 43 §2, 3°, art. 87 §4, 6° en 148 tem. 154.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot
op heden.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.
Meerjarenplan 2014 - 2019 “Nazareth van A tot Zet - het ABCD van de meerjarenplanning 2014 2019”, zoals vastgesteld in zijn zitting van 16 december 2013.
Aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017, zoals vastgesteld in zitting van 19 december

2016.
Budgetwijziging 1 van 2017, zoals vastgesteld in zitting van 3 juli 2017.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer vraagt toelichting betreffende Oud-Wielkine.
Schepen Van Ongeval antwoordt dat het dossier gesplitst wordt over 2018 en de volgende jaren
omdat er een subsidiedossier wordt ingediend.
Raadslid De Backer vraagt over het liquiditeitenbudget waarom er 6.000.000 € is voorzien om te lenen
en er maar 4.000.000 € zal worden geleend. Schepen Van Ongeval antwoordt dat dit is omdat er nu
geen MJP wijziging voorligt.
Raadslid De Backer vraagt of er al meer kan gezegd worden over de bestemde gelden. Burgemeester
antwoordt dat ze zullen worden voorgelegd als de tijd rijp is.
Raadslid Dhaenens stelt dat de N-VA-fractie zich zal onthouden omdat er teveel wordt bijgestuurd bij
de dossiers met als voorbeeld Dorp, Warandestraat, turnhal,...
Voorzitter vraagt naar het uitstel van het sanitair blok gemeenteschool
Raadslid De Backer stelt dat er veel wijzigingen zijn in deze budgetwijziging. Het betreft vooral veel
doorschuivingen. Toch wordt er geleend (6.000.000,- €) De Open VLD-fractie vindt dat geïnvesteerd
wordt in megalomane projecten. De toekomstige bestuursploeg zal hierdoor bezwaard worden. De
Open VLD-fractie zal dus tegen stemmen.
Besluit: Met 14 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Sylvie Baert, Nathalie Dhondt), 2 stemmen
tegen (Linda De Backer, Dirk Verlinden), 3 onthoudingen (Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Jacques
Wollaert)
Artikel 1 - Keurt budgetwijziging 2 van dienstjaar 2017 goed.
Artikel 2 - Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, verstuurd via
het Digitaal Loket Mijn Binnenland.
15. AG Nazareth. Budgetwijziging 2017/2. Goedkeuring.
Aanleiding
Ontwerp van budgetwijziging 2 betreffende dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Nazareth bestaande uit een verklarende nota, een financiële nota en een toelichting bij de financiële
nota, waarvan kennis genomen door het Directiecomité op 23 oktober 2017.
Budgetwijziging 2 van 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth, goedgekeurd door de Raad
van Bestuur op 6 november 2017.
Financiële impact
Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge blijven passen in de laatste aanpassing van
het meerjarenplan.
Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1a. Belastingen en boetes
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen

Meerjarenplanaanpassing
2 2015 - 2019 nav Budget
2017
130.328,78
470.064,00
600.392,78
0,00
0,00
0,00
600.392,78
-1.973.079,00
2.033.079,00
60.000,00
1.839.835,00
130.165,00
130.165,00
130.165,00
0,00
0,00

Mutatie

Budgetwijziging
2017/2

52.671,21
113.618,20
166.289,41
0,00
0,00
0,00
166.289,41
-1.038.178,10
1.038.178,10
0,00
1.009.165,00
32.835,00
32.835,00
32.835,00
0,00
0,00

182.999,99
583.682,20
766.682,19
0,00
0,00
0,00
766.682,19
-3.011.257,10
3.071.257,10
60.000,00
2.849.000,00
163.000,00
163.000,00
163.000,00
0,00
0,00

3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0,00
1.970.000,00
1.970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.915,22
80.397,34
77.482,12
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
52.482,12

0,00
1.042.000,00
1.042.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.658,11
-72.110,06
-48.451,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-48.451,95

0,00
3.012.000,00
3.012.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.742,89
8.287,28
29.030,17
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
4.030,17

Mutatie

Budgetwijziging
2017/2

52.671,21
166.289,41
113.618,20
113.618,20
0,00
32.835,00
32.835,00
0,00
19.836,21

182.999,99
766.682,19
583.682,20
583.682,20
0,00
163.000,00
163.000,00
0,00
19.999,99

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

Meerjarenplanaanpassing
2 2015 - 2019 nav Budget
2017
130.328,78
600.392,78
470.064,00
470.064,00
0,00
130.165,00
130.165,00
0,00
163,78

Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, m. b. artikel 243
§3.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot
op heden.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals aangepast tot op heden.
Gemeenteraadsbesluit van 14 september 2015 betreffende de oprichting van het AG Nazareth en de
goedkeuring van haar statuten.
Aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2017, zoals vastgesteld in zitting van 19 december
2016.
Budgetwijziging 1 van 2017, zoals vastgesteld in zitting van 3 juli 2017.
Besluit: Met 14 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Sylvie Baert, Nathalie Dhondt), 2 stemmen
tegen (Linda De Backer, Dirk Verlinden), 3 onthoudingen (Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Jacques
Wollaert)
Artikel 1 - Keurt de budgetwijziging 2 van dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Nazareth goed.
Artikel 2 - Afschrift van onderhavige beslissing wordt, samen met de budgetwijziging, verstuurd via
het Digitaal Loket Mijn Binnenland.
16. Aangaan van leningen ter financiering van de investeringen. Kennisname raming,
opdrachtdocumenten, gunningswijze. Goedkeuring.

Aanleiding
Goedkeuring van de raming, opdrachtdocumenten, gunningswijze en aan te schrijven financiële
instellingen.
Context / feiten / argumenten
In het kader van de opdracht “Aangaan van leningen ter financiering van de investeringen van de
gemeente Nazareth” werd een bestek met nr. FIN-2017-001 opgesteld door de financieel beheerder.
Sinds 30 juni 2017 valt het aangaan van leningen niet meer onder de wetgeving overheidsopdrachten.
Dat neemt niet weg dat de gemeente bij het aangaan van een lening de beginselen van behoorlijk
bestuur moet toepassen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van marktconsultatie zonder voorafgaande
bekendmaking.
Financiële impact
Het op te nemen leningsbedrag wordt beperkt tot € 4.000.000,00.
De nodige ontvangstkredieten zijn voorzien op volgend artikel van het liquiditeitenbudget: 2017/Z01.01.03/0040-00/17330100/BESTUUR/FIN/IE-GEEN.
Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 160 §1bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Le Roy vraagt om ook 18 jaar vast te voorzien als variant. Schepen Van Ongeval stelt dat dit
kan gevraagd worden als er bij de andere gevraagde varianten verschillen zouden zijn.
Raadslid De Backer stelt dat de Open VLD-fractie zich principieel zal onthouden.
Besluit: Met 17 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Sylvie
Baert, Nathalie Dhondt, Jacques Wollaert), 2 onthoudingen (Linda De Backer, Dirk Verlinden)
Artikel 1 – Keurt de opdrachtdocumenten met nr. FIN-2017-001 en de raming ten bedrage van €
4.000.000 goed voor de opdracht “Aangaan van leningen ter financiering van de investeringen”,
opgesteld door de financieel beheerder. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
contract.
Artikel 2 – Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van marktconsultatie.
Artikel 3 – Nodigt volgende banken uit om deel te nemen aan de marktconsultatie:
 Belfius Bank
 BNP Paribas Fortis
 ING
 KBC Bank
 VDK Spaarbank
Artikel 4 – De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op woensdag 29 november 2017 om
12 uur.
Artikel 5 – De nodige kredieten zijn voorzien op volgend ontvangstenartikel van het liquiditeitenbudget
2017/Z-01.01.03/0040-00/17330100/BESTUUR/FIN/IE-GEEN.
Artikel 6 – Het College wordt gemachtigd tot verdere opvolging en gunning van deze opdracht.

Wegen en mobiliteit
17. Aanvraag tot verleggen voetweg nr. 43 - Zonnehoeve. Kennisname. Voorlopige vaststelling
van het rooilijnplan. Goedkeuring.
Aanleiding

Op 27 september 2017 ontvingen we van de heer Erik Carlier, voorzitter van de raad van bestuur van
Zonnehoeve, een dossier ter verlegging van de voetweg nr. 43 die over hun domein loopt.
Context / feiten / argumenten
De gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 43 wordt aangevraagd om te voldoen aan de
voorwaarde opgelegd door de Deputatie inzake een bouwaanvraag ingesteld door Zonnehoeve
Living+ vzw. De bouwaanvraag heeft betrekking op het vervangen verouderd woonpaviljoen door
nieuwbouw in bestaand verzorgingstehuis, slopen aanbouw, rooien 4 hoogstammen en aanpassen
omgevingsaanleg'.
In haar besluit dd. 31 juli 2014 stelt de Deputatie dat de stedenbouwkundige vergunning wordt
verleend onder voorwaarde dat de procedure mbt verlegging van de voetweg is afgerond. Om deze
reden wenst de aanvrager de voetweg gedeeltelijk te verleggen, de nieuwe ligging volgt het tracé van
de verharde weg die het domein Zonnehoeve doorkruist vanaf de buurtweg nr. 43 (Zonnestraat) tot
aan de buurtweg nr. 6 (Pontweg). De wettelijke breedte van de bedding blijft behouden, nm. 1,6m.
Adviezen
De stedenbouwkundige ambtenaar merkt op dat het verleggen van de buurtweg in dit dossier volledig
los moet worden gezien van de opmaak van het RUP voor Zonnehoeve, gezien deze aanvraag vooral
kadert in het verkrijgen van hun stedenbouwkundige aanvraag, dewelke op kortere termijn wordt
gezien dan het eigenlijke RUP.
Juridische overwegingen
De procedure tot wijziging van een buurtweg wordt geregeld door artikel 28 van de wet van 10 april
1841 op de buurtwegen.
Het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8
mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd.
Gelet op het huidig artikel 28 (in werking getreden op 25 april 2014) van de buurtwegenwet die
bepaalt dat voor een buurtweg- (voetweg)wijziging een rooilijnplan vereist is.
De collegebeslissing van 16 oktober 2017 houdende agendering van dit punt op de gemeenteraad
van 6 november 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Kennis te nemen van het dossier tot gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 43 en te
besluiten om de gedeeltelijke verlegging te doen.
Artikel 2 - Het bijhorend rooilijnplan voorlopige vast te stellen.
Artikel 3 - De organisatie van het openbaar onderzoek ifv de verlegging van buurtweg nr. 43 en het
bijhorend rooilijnplan wordt door het College georganiseerd.
18. Aanvraag tot verleggen voetweg nr. 37 - WZC De Lichtervelde. Kennisname. Voorlopige
vaststelling van het rooilijnplan. Goedkeuring.
Aanleiding
Op 19 oktober 2017 ontvingen we van de heer Gunther De Coen, directeur WZC de Lichtervelde, een
dossier ter verlegging van de voetweg nr. 37 die over hun domein loopt.
Context / feiten / argumenten
De gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 37 wordt aangevraagd om een nieuw gebouw te
kunnen plaatsen op de huidige locatie van de voetweg nr. 37.
De bouw kadert in de uitvoering van een masterplan wzc De Lichtervelde.
De buurtweg wordt verlegd zodat een west-oostverbinding ontstaat tussen Kouter en Steenweg. De
wettelijke breedte van de bedding blijft behouden, nm. 1,6m.
Juridische overwegingen
De procedure tot wijziging van een buurtweg wordt geregeld door artikel 28 van de wet van 10 april
1841 op de buurtwegen.
Het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8
mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd.
Gelet op het huidig artikel 28 (in werking getreden op 25 april 2014) van de buurtwegenwet die
bepaalt dat voor een buurtweg- (voetweg)wijziging een rooilijnplan vereist is.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Masterplan toe te voegen aan het dossier.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Kennis te nemen van het dossier tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 37 en de
verlegging voor te stellen.
Artikel 2 - Het bijhorend rooilijnplan voorlopig vast te stellen.
Artikel 3 - De organisatie van het openbaar onderzoek ifv de verlegging van voetweg nr. 37 en het
bijhorend rooilijnplan wordt door het College georganiseerd.
19. Aankoop van een tractor met frontlader en voorzien van frontschub en regelbare
palletvorken. Raming, opdrachtdocumenten, wijze van gunnen. Wijzigingen. Goedkeuring.
Besluit: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Dit agendapunt te verdagen.

Leren en welzijn
20. Subsidiereglement Zuidprojecten. Goedkeuring.
Aanleiding
Het gemeentelijk meerjarenplan/ABCD-plan met als doelstellingen
 C1.1.2. Visienota over een gemeentelijke NZ-werking opmaken ism. lokale actoren
 C1.1.5. Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking actualiseren en aanpassen aan
de visienota.
De visietekst lokaal mondiaal beleid vormde het uitgangspunt om het subsidiereglement 4de
pijlerprojecten te herzien.
Context / feiten / argumenten
Het gaat over een nieuw reglement met een aantal nieuwe principes:
 ook bedrijven met adres in de gemeente kunnen voortaan een subsidieaanvraag indienen
 de projecten moeten een duurzaam karakter hebben (in alle betekenissen van het woord) en
moeten voldoen aan een aantal zuivere zuidprojectcriteria (structurele armoedebestrijding in
het zuiden, inbedding in de lokale zuidelijke context, ...) en aan een aantal criteria inzake
mondiale betrokkenheid van de aanvrager
 een onafhankelijke jury zal de aanvragen beoordelen en een rangschikking maken op basis
van de mate waarin de aanvrager voldoet aan bovenvermelde criteria
 het College beslist over de subsidies op basis van de voorgestelde rangschikking.
Het herziene reglement is besproken in de NZ-werkgroep en op de commissie algemene zaken van
12 september 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het herziene reglement subsidie zuidprojecten in het kader van het lokaal mondiaal
beleid goed zoals in de bijlage hieraan toegevoegd.

Varia
21. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Aanleiding
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
 raadslid Verstraete: 2 vragen
 raadslid De Backer: 3 vragen
 raadslid Vos: 1 vraag.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Carla Verstraete herhaalt de vraag betreffende het online afspraak maken. In de infokrant
staat nog dat dit verplicht is voor rijbewijzen. De verplichting is inderdaad niet aangewezen en zal
worden aangepast. We zullen dit rechtzetten.

Raadslid Carla Verstraete betreffende het verkopen van hout. Waarom kan dit niet in verschillende
partijen en de info staat niet op de website.
Raadslid Linda De Backer vraagt naar bladkorven. Waarom staan er geen? Schepen Deschamps stelt
dat er gekozen is voor gratis inzameling op het recyclagepark.
Raadslid Linda De Backer vraagt aan de secretaris om de bijlagen en de relaties in e-notulen
duidelijker zichtbaar te maken.
Raadslid Linda De Backer vraagt aan de burgemeester wie de vergunning voor het politiekantoor zal
afleveren. Burgemeester stelt dat er gevraagd is om het stedenbouwkundig attest te verlengen vernieuwen. Het gewest zal later stellen wie de vergunning zal afleveren.
Raadslid Dirk Vos vraagt naar het apparaat voor de pasfoto's onder de prijs. Is dit een opdracht voor
de gemeente. Concurrentie is niet de bedoeling.
22. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Besluit:
Nihil.
23. Mededelingen van de voorzitter.
Data:






Globale raadscommissie 13/11/2017
Gemeenteraad 04/12/2017
Globale raadscommissie 11/12/2017
Gemeenteraad van 18/12/2017 wordt verplaatst naar 20/12/2017 (wegens buitengewone
algemene vergadering Gaselwest en Figga op 18/12/2017)
Data gemeenteraden 2018:
o 05/02/2018
o 12/03/2018
o 23/04/2018
o 28/05/2018
o 02/07/2018
o 27/08/2018
o 01/10/2018
o 12/11/2018
o 03/12/2018
o 17/12/2018.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
secretaris

Raf De Vos
voorzitter

