ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 mei 2017 om 20 uur.
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Dirk Vos, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Frank Dhaenens, Carla Verstraete,
Koen Dewaele, Sylvie Baert, Dirk Verlinden, Nathalie Dhondt, Kurt Van
Collie, raadsleden
Steven Van de Velde, secretaris
/
/

De gemeenteraad,
De dossiers zijn opgeladen in Echo en waren tot 18.00 uur beschikbaar. Om 18.00 uur is er een
serverprobleem opgetreden. Sommige raadsleden stellen vragen bij de geldigheid van deze
vergadering. De dossiers waren de gehele week beschikbaar en zijn alleen nu niet beschikbaar. Er
worden afschriften van de besluiten per fractie ter beschikking gesteld en de vergadering kan zo
doorgaan. De secretaris verontschuldigt zich voor deze tekortkoming van het systeem. Er zal gezocht
worden om dit in de toekomst te kunnen overbruggen. Het kan echt niet de bedoeling zijn om terug te
gaan naar een volledig papieren dossier.
OPENBAAR
Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 24 april 2017. Goedkeuring.
Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 24 april 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering op
het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Raadslid Le Roy herinnert aan de opmerking om de gemeente Gavere ook te vragen om de voorrang
van rechts in de Bernstraat gelijk te brengen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het proces-verbaal van de zitting van 24 april 2017 wordt goedgekeurd.

2. Jaarrekening, balans en staat van opbrengsten en kosten 2016. Kastoestand 31 december
2016. Goedkeuring.
Aanleiding
De rekening 2016 van de gemeente voor het jaar 2016 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
De rekening werd opgemaakt door de financieel beheerder en bestaat uit de beleidsnota, de financiële
nota, de staat van de algemene rekeningen en de toelichtingen.
Het ontwerp van jaarrekening werd digitaal aan ieder lid van de gemeenteraad overgemaakt op 15
mei 2017.
Context / feiten / argumenten
De financiële toestand van de jaarrekening is als volgt samengesteld:
Resultaat op kasbasis
Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)
II. Investeringsbudget (B-A)
III. Andere (B-A)

2.642.693,54
-1.803.801,26
-975.541,20

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-136.648,92

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.858.033,73

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

6.721.384,81

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

6.721.384,81

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.877.413,88

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

798.003,75
2.079.410,13

De staat van kosten en opbrengsten (J7) is als volgt samengesteld:
I. Kosten
15.678.723,26
II. Opbrengsten
III. Tekort van het boekjaar

16.654.579,48
975.856,22

De balans (J6) sluit met een eindtotaal activa = passiva: € 89.843.707,08
De kastoestand van 31 december 2016.
Schepen Van Ongeval licht het dossier ter zitting toe.
Juridische overwegingen
De artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 40 e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat de Open-VLD fractie de jaarrekening 2016 zal goedkeuren omdat het
een correcte weergave is van de financiële situatie. Politiek wil ze er toch aan toevoegen dat het
belangrijk de positieve cijfers niet te overroepen en de kosten te blijven bewaken. Ze verwijst hier naar
de kost van het organogram en haar tussenkomst dan. Een belastingverlaging de komende jaren
moet ook tot de mogelijkheden kunnen behoren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd volgens de hierboven vermelde cijfers.
Artikel 2 - De kastoestanden over de 4 kwartalen van 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 3 - De jaarrekening 2016 en bijhorende bijlagen zal binnen de wettelijke termijnen worden
overgemaakt aan de provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.

3. Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde. Jaarverslag en jaarrekening 2016. Kennisname.
Aanleiding
OCMW Nazareth is deelgenoot van het SVK Leie en Schelde, samen met de gemeenten De Pinte,
Gavere, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.
De kerntaak van dit SVK is het inhuren en verhuren van woningen, hiervoor ontvangen zij een
werkingssubsidie van het agentschap Wonen Vlaanderen en € 0,5 per inwoner per deelgenoot.
Context / feiten / argumenten
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 werden door de algemene vergadering van het SVK van 8
maart 2017 goedgekeurd.

Juridische overwegingen
Het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder titel VIII betreffende externe
verzelfstandiging en samenwerking.
De goedgekeurde statuten van het SVK Leie en Schelde in zitting van 23 mei 2011.
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2011 betreffende goedkeuring van het meerjarenplan
2014 - 2019 van het SVK.
De gemeenteraad krijgt na de goedkeuring door de organen van het SVK Leie en Schelde de kans om
opmerkingen te maken op de jaarrekening alvorens deze wordt goedgekeurd door de Gouverneur.
Besluit:
Artikel 1 - Neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van het Sociaal Verhuurkantoor
Leie en Schelde en formuleert hierop geen verdere opmerkingen.
Artikel 2 - Maakt afschrift van onderhavige beslissing over aan de provinciegouverneur en het SVK.

4. Veneco². Jaarvergadering van 13 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Veneco².
De uitnodiging van Veneco² van 24 maart 2017 voor de jaarvergadering van dinsdag 13 juni 2017 met
volgende agenda, die moet goedgekeurd worden door deze raad:
1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 13-12-2016
2. Jaarverslag 2016 Raad van Bestuur
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
4. Verslag van de commissaris
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris
8. Aanstellen commissaris
9. Benoeming bestuurders.
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 - De agendapunten van de jaarvergadering van Veneco² van dinsdag 13 juni 2017 om 18.00
u in ‘Hof ten Bosse’ te 9070 Heusden - Destelbergen, Ten Bosse 14, zoals opgenomen in de
uitnodiging van 24 maart 2017, worden goedgekeurd.
Artikel 2 - Aan de effectieve volmachtdrager, raadslid Geert Vander Plaetsen, en in voorkomend
geval de plaatsvervangende volmachtdrager, raadslid Dirk Le Roy, wordt mandaat verleend om op
deze jaarvergadering:
 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.

5. IVM. Algemene vergadering van 14 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 14 juni 2017, vastgesteld door de raad van
bestuur in zijn zitting van 21 maart 2017.

Het aangetekend schrijven van IVM van 20 april 2017 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 14 juni 2017 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten, behalve
agendapunt 3.
Het aangetekend schrijven van IVM van 27 april 2017 inzake de informatie betreffende agendapunt 3
(verslag commissaris).
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.
De statuten van IVM, inzonderheid artikel 30bis.
De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013 betreffende de voordracht van de heer Luc
Deschamps als bestuurder bij IVM.
De beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27 maart 2013 betreffende de benoeming
van de heer Luc Deschamps als bestuurder.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 betreffende aanduiding van mevrouw Ria Vercruysse
als vertegenwoordiger en mevrouw Sylvie Baert als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van IVM voor de duurtijd van de huidige legislatuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 14 juni
2017 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2016
met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers.
2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016.
3. Verslag van de commissaris.
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2016.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
7. Verlenging mandaat bedrijfsrevisor/commissaris – beslissing.
8. Benoeming bestuurder en plaatsvervangend bestuurder gemeente Maldegem.
9. Varia.
Artikel 2 - De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te
mandateren om op de algemene vergadering van IVM van 14 juni 2017 zijn 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. ISG Westlede. Algemene vergadering van 13 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede.
De uitnodiging van Westlede van 5 april 2017 voor deelname aan de algemene vergadering van 13
juni 2017 met volgende agendapunten:
1. goedkeuring verslag algemene vergadering 6 december 2016
2. goedkeuring balans en resultatenrekening 2016
3. verslag commissaris-revisor
4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. werkingsverslag 2016.
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 13 juni 2017
goed:
1. goedkeuring verslag algemene vergadering 6 december 2016

2. goedkeuring balans en resultatenrekening 2016
3. verslag commissaris-revisor
4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. werkingsverslag 2016.
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 zal worden overgemaakt aan het IGS Westlede, Smalle
Heerweg 60 te 9080 Lochristi.

7. Ethias. Algemene vergadering van 19 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de Onderlinge Verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht.
Ethias nodigt Nazareth uit om vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering van 19 juni 2017
met volgende agendapunten:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
6. mandaat van commissaris.
Juridische overwegingen
De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013 waarbij schepen Thomas Van Ongeval als
vertegenwoordiger werd aangeduid in de algemene vergadering van Ethias en raadslid Freddy
Vertriest als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van Ethias van 19
juni 2017 met volgende agendapunten:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
6. mandaat van commissaris.

8. Volkshaard cvba. Algemene en buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2017.
Goedkeuring agenda's.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba.
De uitnodiging van 2 mei 2017 om vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering van 30 mei
2017 met volgende dagorde:
1. a) Verslag van de Raad van Bestuur
b) Jaarrekening 2016
c) Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van:
a) het verslag van de Raad van Bestuur
b) de jaarrekening 2016
c) het verslag van de commissaris
3. Kwijting te geven aan:
a) de Raad van Bestuur en bestuurders
b) de commissaris
4. Statutaire benoemingen

5. Varia
De uitnodiging van 2 mei 2017 om vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene
vergadering van 30 mei 2017 met volgende dagorde:
1. Wijziging van de statuten op de volgende punten: aanpassing volgens het BVR beheer inzake
de samenstelling van de Raad van Bestuur.
Juridische overwegingen
De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013 waarbij raadslid Dirk Le Roy als vertegenwoordiger
werd aangeduid in de algemene vergadering van Volkshaard cvba en raadslid Geert Vander Plaetsen
als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van Volkshaard cvba
van 30 mei 2017 met volgende agendapunten:
1. a) Verslag van de Raad van Bestuur
b) Jaarrekening 2016
c) Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van:
a) het verslag van de Raad van Bestuur
b) de jaarrekening 2016
c) het verslag van de commissaris
3. Kwijting te geven aan:
a) de Raad van Bestuur en bestuurders
b) de commissaris
4. Statutaire benoemingen
5. Varia
Artikel 2 - Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Volkshaard cvba van 30 mei 2017 met volgende agendapunten:
1. Wijziging van de statuten op de volgende punten: aanpassing volgens het BVR beheer inzake
de samenstelling van de Raad van Bestuur.

9. Gemeentelijke Holding nv in vereffening. Algemene vergadering van 28 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
De uitnodiging van Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 10 mei 2017 tot het bijwonen van de
algemene vergadering van 28 juni 2017 met volgende agenda:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en
met 31.12.2016
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2016 - 31.12.2016 door de
vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en met
31.12.2016 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom
de vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode
01.01.2016 tot en met 31.12.2016
5. Vraagstelling.
Juridische overwegingen
De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013 waarbij schepen Thomas Van Ongeval als
vertegenwoordiger werd aangeduid in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in
vereffening en raadslid Raf De Vos als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Schepen Van Ongeval zal op de Algemene Vergadering informeren over de einddatum van de
vereffening.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de
Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 28 juni 2017 met volgende agenda:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en
met 31.12.2016
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2016 - 31.12.2016 door de
vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en met
31.12.2016 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom
de vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode
01.01.2016 tot en met 31.12.2016
5. Vraagstelling.

10. Figga. Algemene vergadering van 23 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging FIGGA.
De uitnodiging van 21 april 2017 bij aangetekend schrijven om vertegenwoordigd te zijn op de
jaarvergadering van FIGGA op 23 juni 2017.
De algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017 heeft volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen.
De inhoud van de documentatie die met de uitnodiging is verstuurd.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet, artikel 42.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 betreffende de aanstelling van raadslid Geert Vander
Plaetsen, raadslid, als effectief vertegenwoordiger en raadslid Raf De Vos als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen van FIGGA tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraad.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt de agenda van de algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017 goed evenals
de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Artikel 2 – Draagt aan raadslid Geert Vander Plaetsen, of zijn plaatsvervanger voorzitter Raf De Vos,
die zal deelnemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 23 juni 2017 op, zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit in verband met de te
behandelen agendapunten.
Artikel 3 – Het College te belasten met de uitvoering van deze beslissing en afschrift over te maken
aan Figga, p/a Ravensteingalerij 4 b 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex.

11. Gaselwest. Algemene vergadering van 23 juni 2017. Goedkeuring van agendapunten,
statutenwijziging, (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en
vaststelling van het mandaat.
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.

De gemeente werd per aangetekend schrijven van 23 maart 2017 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in
Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 17 maart
2017 werd aan de gemeente overgemaakt.
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in
meerdere domeinen:
 vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw
van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare
beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste
winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
 de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-vereni-gingen
te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
 de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van
Eandis;
 vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten
‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
 de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;
 het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en
de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
 de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
 het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in
de algemene vergadering beschikken;
 de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen
vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
 de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de
deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van
de aandelen binnen het totale eigen vermogen;
 de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal
herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
 het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen
boekwaarde;
 inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in
het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdracht-houdende
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering
ervan;
 de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten
aan de werkmaatschappij.
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om
een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit
warmte.
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook
de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf
geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee
verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System
Operator cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde)
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmteexpertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel
te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.
De gemeente neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor
minder CO2-uitstoot. De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene
energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen
aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet
(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB,
belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente om,
in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.

Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de
exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. Deze
keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht
heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten.
Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een beroep
te doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de
aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in
dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als
exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de
exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd
worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op
paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder
binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze
activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat
alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.
Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgas-distributienet in
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten
woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd
en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico
voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden,
daardoor vermeden.
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te
vertrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo
aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om
de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
Juridische overwegingen
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd tot op
heden.
Overeenkomstig artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking moet de
gemeenteraad zijn goedkeuring hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijziging. De gemeenteraad moet tevens
het mandaat van de vertegenwoordiger vaststellen.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 23 juni 2017 :
1. Statutenwijzigingen:
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit
warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis
System Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 - nog geen keuze te maken betreffende het aansluiten bij de exploitatie van de warmtenetten
Artikel 3 - Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Artikel 4 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 5 - 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.

12. TMVW. Algemene vergadering van 30 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij TMVW IC.
De statuten van TMVW (IC).
De uitnodigingsbrief van 5 mei 2017 voor de algemene vergadering van TMVW IC op 30 juni 2017,
waarin de agenda werd meegedeeld.
De nazending van 12 mei 2017 van de aangekondigde bijlagen aan de agenda.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen.
De gemeenteraadsbeslissing van 4 februari 2013 betreffende de aanduiding van 4
vertegenwoordigers en 4 plaatsvervangers in de algemene vergaderingen van TMVW.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Verleent zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van
TMVW IC cvba van 30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van
de agendapunten :
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreiding van toetredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur.
Artikel 2 – Bevestigt de vertegenwoordigers van de gemeente die bij aanvang van deze legislatuur
zijn gemachtigd in de algemene vergadering van TMVW IC, nl.

- Mw. Ria Vercruysse, schepen, wonende Bosstraat 130 en plaatsvervanger Dhondt Nathalie
- De heer Dirk Le Roy, raadslid, wonende Warandestraat 20 en plaatsvervanger Van herzeele
Christiaan
- De heer Freddy Vertriest, raadslid, wonende Dorp 17 bus 1 en plaatsvervanger Deschamps Luc
- De heer Geert Vander Plaetsen, raadslid, wonende Kortebosstraat 15 en plaatsvervanger Vertriest
Freddy
en draagt hen op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.
Artikel 3 – Het College te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld
bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.

13. TMVW. Buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Oprichtingsdossier
TMVS.
Goedkeuring
en
aanduiding
vertegenwoordigers.
Statutenwijziging. Goedkeuring.
Aanleiding
Het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd overgemaakt met schrijven
van 31 maart 2017.
De toelichting met betrekking tot deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt
gevoegd.
De uitnodigingsbrief van 5 mei 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW IC op
30 juni 2017, waarin de agenda werd meegedeeld.
De nazending van 12 mei 2017 van de aangekondigde bijlagen aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering.
Context / feiten / argumenten
De gemeente is aangesloten bij TMVW.
De statuten van TMVW (IC).
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.
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 (waaronder de
Gemeente). 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.
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:
i. een omstandige motiveringsnota
ii. 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
iii. 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
iv. 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.
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, waarin de volgende documenten werden
opgenomen:
i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;
ii.
een
ontwerp
van
de
gewijzigde
statuten
van
TMVW
met
als
bijlagen:
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de
regio waartoe zij behoren
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit.
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 de regionale
adviescomités 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 30 juni 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.
Dat de gemeente op heden een 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 alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS.
De eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van TMVS en
goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het
oprichtingsdossier van TMVS goed, met uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS” dewelke
vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het oprichtingsdossier.
Juridische overwegingen
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.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
De voorzitter verwijst in deze ook naar de toelichting van dit dossier op de Globale Raadscommissie
en de bespreking aldaar.
Raadslid Vos stelt zich de vraag of dit wel een kerntaak is van een intercommunale.
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 30 juni 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 (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 - 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.
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 - 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 - 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 (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: door de
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Artikel 14 - Zijn goedkeuring te verlenen 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-aandelen in
te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 15 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van Aaandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht
van terug te nemen F1-aandelen.
Artikel 16 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - 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 30 juni
2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van
de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.

Artikel 18 - 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 19 - Zijn goedkeuring te verlenen 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 - 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 21 - 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 22 - 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 23 - 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 24 - Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 25 - Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het
college van commissarissen.
Artikel 26 - Als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van
TMVW van 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen:
- Mw. Ria Vercruysse, schepen, wonende Bosstraat 130 en plaatsvervanger Dhondt Nathalie
- De heer Dirk Le Roy, raadslid, wonende Warandestraat 20 en plaatsvervanger Van herzeele
Christiaan
- De heer Freddy Vertriest, raadslid, wonende Dorp 17 bus 1 en plaatsvervanger Deschamps Luc
- De heer Geert Vander Plaetsen, raadslid, wonende Kortebosstraat 15 en plaatsvervanger Vertriest
Freddy
Artikel 27 - 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 28 - 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 29 - 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 30 – 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.

Algemene financiering
14. Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth. Jaarrekening 2016. Kennisname.
Aanleiding
De jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth werd vastgesteld door de Raad
van Bestuur op 29 mei 2017.
Context / feiten / argumenten
De jaarrekening 2016 van het AG Nazareth met bijhorende verslagen van de commissaris-revisor.

Juridische overwegingen
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten, specifiek artikel 243bis §3.
Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer herhaalt hierbij haar bezorgdheid dat het AG bedoeld is om winst te maken en er
ook die zin moet worden mee omgegaan. Het kan niet de bedoeling zijn om alleen BTW te recuperen.
Besluit:
Artikel 1 - Neemt kennis van de jaarrekening 2016 en de bijbehorende BBC-rapporten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth.

15. Retributiereglement op de afgifte van een omgevingsvergunning met ingang van 1 juni
2017. Goedkeuring.
Aanleiding
De omgevingsvergunning treedt in voege op 23 februari 2017.
De minister kon voor 23 februari 2017 uitstel van inwerkingtreding geven aan de gemeenten die
daarom vragen. In dat geval treedt de omgevingsvergunning voor die gemeente pas in werking op de
door hen aangegeven datum, ten laatste op 1 juni 2017. De gemeente heeft uitstel gekregen van de
minister tot 1 juni 2017.
Gemeenten
kunnen
maar
instappen
als
zij
beschikken
over
een
performant
dossierbehandelingssysteem. Dit was nog niet klaar voor het gedeelte milieu en gedeeltelijk voor het
gedeelte stedenbouw.
Ondanks eventueel uitstel veranderde er reeds heel wat op 23 februari 2017:
 Voor de zgn. Vlaamse projecten, projecten waarvoor de vergunning bij de Vlaamse
overheid wordt ingediend, trad de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking.
 Architecten zijn vanaf 23 februari 2017 verplicht aanvragen voor een stedenbouwkundige
vergunning bij de gemeente digitaal in te dienen. De gemeente werkt de aanvraag vervolgens
op digitale wijze af. Aanvragen voor een milieu- of verkavelingsvergunning die bij de
gemeente worden ingediend verlopen wel nog op papier. Als de omgevingsvergunning is
ingevoerd verlopen alle typen vergunningsaanvragen digitaal.
 Milieuvergunningen die vanaf 23 februari 2017 verleend worden, kunnen al van onbepaalde
duur zijn (art. 387, al. 3 omgevingsvergunningsdecreet).
Het Vlaams Parlement heeft de ingangsdatum recent verschoven naar 1/1/2018
Context / feiten / argumenten
In het huidige retributiereglement wordt er geen rekening gehouden met de omgevingsvergunning en
hierdoor moet een aangepast retributiereglement opgemaakt worden.
Volgende aanvragen worden mogelijk bij de Omgevingsvergunning:
 Indienen van een meldingsdossier
 Indienen van een aanvraagdossier met de vereenvoudigde procedure
 Indienen van een aanvraagdossier met de gewone procedure.
Het departement Omgeving kiest resoluut voor de digitalisering. De regelgeving voorziet dat alle
dossiers, of ze nu digitaal of analoog worden ingediend, digitaal behandeld worden via het
Omgevingsloket en uitwisselingsplatform vanaf de ontvankelijk- en volledigverklaring.
Om het Omgevingsvergunningenregister te kunnen uitbouwen tot een authentieke bron van
vergunningsinformatie moeten alle beslissingen digitaal zijn. Daarom moeten analoge
aanvraagdossiers bij de ontvankelijk- en volledigverklaring omgezet worden naar een digitale versie.
Vanaf het volledig in voege treden van de omgevingsvergunning, bij alle typen vergunningsaanvragen,
verloopt de procedure digitaal en kan een onderscheid gemaakt worden in dossiertaks naargelang het
gaat over een digitale of een analoge aanvraag.
Wanneer een dossier analoog ingediend wordt en het volledige dossier moet gedigitaliseerd worden,
zal dit administratief meerwerk vragen. Om dit te ontmoedigen is een extra retributie voor dossiers
analoog in te dienen aangewezen.
Er wordt voorgesteld volgende retributies te heffen vanaf 1 juni 2017, rekening houdende met:
 de huidige retributies
 de mogelijkheid tot onbepaalde duur van de milieuvergunningen
Het College stelt in zitting van 15 mei 2017 voor om de retributies omgevingsvergunning voor te
leggen en goed te keuren aan de gemeenteraad.

Adviezen
De commissie grondgebonden zaken gaf advies op 6 maart 2017 en het voorgestelde
retributiereglement werd aangepast aan de hand van de vragen en voorstellen gesteld in de
commissie.
Advies
De bepaling van het dwangbevel is correct opgenomen.
Er wordt in de context/feiten volgende aangehaald: 'Wanneer een dossier analoog ingediend wordt en
het volledige dossier moet gedigitaliseerd worden, zal dit administratief meerwerk vragen. Om dit te
ontmoedigen is een extra retributie voor dossiers analoog in te dienen aangewezen.'
Ik vind hier echter niets meer van terug in de tarieven. Het lijkt mij dus dat er geen extra kan
aangerekend worden voor een analoog dossier en dat het meerwerk dus momenteel niet
gecompenseerd zal worden. Is dit bewust? Voegen we dit later nog toe aan het retributiereglement.
Advies ADV/2017/001 van Jeffrey De Cock van 18 mei 2017: Geen standpunt ingenomen.
Juridische overwegingen
Artikel 42, §3 en artikel 43 §2, 15° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten.
Het VLAREM actualisatie-besluit zoals gepubliceerd op 27 januari 2009 in het Belgisch Staatsblad en
zoals in werking getreden op 1 maart 2009.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 1 september 2009 en latere
wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter
uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, verschenen in het Belgisch staatsblad op 10
september 2010, dat in werking trad op 1 december 2010.
De gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2012 houdende de goedkeuring van de retributie op
de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en aanverwante stukken en op de afgifte van
administratieve inlichtingen met betrekking tot onroerende goederen voor het dienstjaar 2013.
De gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2012 houdende goedkeuring op het aanvragen van
milieuvergunningen voor het dienstjaar 2013.
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de retributie op de
afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en aanverwante stukken en op de afgifte van
administratieve inlichtingen met betrekking tot onroerende goederen en op de afgifte van
milieuvergunningsaanvragen en milieu-inlichtingen met ingang van 1 januari 2014.
Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.
Het Vlaams Parlement heeft de ingangsdatum recent verschoven naar 1 januari 2018.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadsleden De Backer en Vos vinden de 200 € voor een analoog dossier te hoog en overbodig. Dit
sluit sommige mensen uit.
De burgemeester stelt dat het alleen de bedoeling is om te vermijden dat er personen zijn die digitaal
kunnen werken de werklast doorschuiven naar de gemeentelijke administratie.
Gezien er nu door het uitstel wat tijd is om dit op te volgen wordt het besluit aangepast en de toeslag
van € 200,00 geschrapt.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – Keurt met ingang vanaf de datum van de invoegetreding van de omgevingsvergunning een
retributiereglement goed m.b.t. retributie op de afgifte van een omgevingsvergunning, op de afgifte
van stedenbouwkundige stukken, op de afgifte van administratieve inlichtingen met betrekking tot
onroerende goederen, op de afgifte van milieu-inlichtingen.
Artikel 2 – De retributies op de afgifte van een omgevingsvergunning, op de afgifte van
stedenbouwkundige stukken, op de afgifte van administratieve inlichtingen met betrekking tot
onroerende goederen, op de afgifte van milieu-inlichtingen worden vastgesteld als volgt:
§1. Op de afgifte van een omgevingsvergunning:
Indienen van een meldingsdossier:
voor
een
omgevingsvergunning
(zowel
voor € 30,00
stedenbouwkundige handelingen als voor een ingedeelde
inrichting of activiteit (IIOA))
- voor een overdracht van de vergunning voor een ingedeelde € 30,00
inrichting of activiteit

Indienen
van
een
aanvraagdossier
voor
omgevingsvergunning met de vereenvoudigde procedure

een

- Ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

€ 40,00

- Stedenbouwkundige handeling
Ingedeelde
inrichting
stedenbouwkundige handeling

€ 40,00
of

activiteit

(IIOA)

Indienen
van
een
aanvraagdossier
voor
omgevingsvergunning met de gewone procedure

en

een
€ 120,00

- Ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

€ 60,00

- Stedenbouwkundige handeling
Ingedeelde
inrichting
stedenbouwkundige handeling

€ 80,00

€ 180,00
of

activiteit

(IIOA)

en

- Verkavelen van gronden

€ 60,00

- Bijstellen van een verkaveling

€ 60,00

- Bijstellen van milieuvoorwaarden op vraag van de exploitant

€ 60,00

- Omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning
€ 60,00


In geval van een meergezinswoning (appartementen, studio’s, …) wordt dit vermeerderd met
€ 30,00 per woongelegenheid
 In geval van een verkaveling of bijstellen van verkaveling wordt dit vermeerderd met € 30,00
per betrokken lot
 In geval van een afwijkingsaanvraag, zoals voorzien in artikel 4.4.1. van de VCRO, wordt dit
vermeerderd met € 30,00 per betrokken lot.
 In geval dat er een projectvergadering gehouden moet worden, zoals voorzien in art. 8 van het
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt dit vermeerderd met € 50,00.
 Ingeval van een gecombineerde aanvraag zijn alle bedragen te cumuleren
In geval van een weigering wordt de basisprijs behouden, zonder vermeerdering van
loten/woongelegenheid.
§2. Op de afgifte van stedenbouwkundige en planologische attesten (zowel gunstig als ongunstig):
€ 30,00
stedenbouwkundige attesten
planologische attesten

€ 290,00

§3. Op de afgifte van administratieve inlichtingen of aanvragen van volgende aard:
€ 115,00 per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep van maximum 3 aanpalende
percelen/verkavelingsloten in geval van aanvragen in het kader van de informatieplicht van de
instrumenterende ambtenaar
€ 60,00 per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep van meerdere aanpalende
percelen/verkavelingsloten voor de informatieplicht met betrekking tot publiciteit
€ 30,00 per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep van meerdere aanpalende
percelen/verkavelingsloten voor een uittreksel uit het plannenregister
€ 30,00 per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep van meerdere aanpalende
percelen/verkavelingsloten voor een uittreksel uit het vergunningenregister
€ 60,00 per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep van meerdere aanpalende
percelen/verkavelingsloten voor een stedenbouwkundig uittreksel



indien de instrumenterende ambtenaar (o.a. notaris) in eenzelfde aanvraag zowel een
aanvraag in het kader van de informatieplicht als een stedenbouwkundig uittreksel opvraagt,
dan is de kostprijs bepaald op € 175,00.

§4. Op de afgifte van milieu-inlichtingen:
Inrichtingen
Milieu-inlichtingen

Retributie

per kadastraal perceel/verkavelingslot of per groep
€ 60,00
van meerdere aanpalende percelen/verkavelingsloten

Artikel 3 – Alle publicatie- en portkosten, uitgevoerd door de gemeente in functie van de aanvraag,
vanaf de aanvraag tot en met de beslissing en/of verzending zijn bijkomend ten laste van de
aanvrager.
Artikel 4 – De retributie is verschuldigd door de aanvrager (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van
de vergunning of inlichtingen (de eigenaar, de bouwheer, de aannemer of de architect). Bij gebrek aan
een uitdrukkelijke aanvraag is de retributie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die ertoe
gehouden was de aanvraag te doen.
Artikel 5 – Voor de inrichtingen, gedeeltelijk gelegen op het grondgebied van de gemeente Nazareth,
is de retributie slechts verschuldigd in evenredigheid tot de oppervlakte van de inrichting op het
grondgebied van de gemeente Nazareth.
Artikel 6 – De hieraan verbonden kosten worden bij middel van een factuur overgemaakt door de
gemeentelijke financiële dienst.
Artikel 7 – De retributie is betaalbaar in handen van de financieel beheerder. Bij gebrek aan betaling
van de retributie in der minne gebeurt de invordering van de retributie volgens de regels van de
burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte van
de niet-fiscale ontvangsten wordt verwezen naar artikel 94 van het gemeentedecreet waarin bepaald
wordt dat de financieel beheerder een dwangbevel kan uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt
betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Artikel 8 – Handhaaft het Retributiereglement op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en
aanverwante stukken en op de afgifte van administratieve inlichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en op de afgifte van milieuvergunningsaanvragen en milieu-inlichtingen, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 16 december 2013, voor de dossiers ingediend tot de dag voor de invoegetreding
van de omgevingsvergunning.
Artikel 9 – Afschrift van onderhavige beraadslaging wordt overgemaakt aan de heer
provinciegouverneur.

Veiligheid
16. Hulpverleningszone Centrum. Jaarrekening 2016. Kennisname.
Aanleiding
De Hulpverleningszone Centrum keurde de begrotingsrekening 2016 goed op 31 maart 2017.
In het verslag kan u een overzicht van de cijfers en een korte toelichting van de rekening 2016 van de
Hulpverleningszone Centrum terugvinden.
Advies
Ik heb geen weet van opmerkingen of speciale vermeldingen m.b.t. deze jaarrekening van de
Hulpverleningszone.
Advies ADV/2017/000 van Jeffrey De Cock van 18 mei 2017: Geen standpunt ingenomen.
Juridische overwegingen
Artikel 42, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikelen 67 en 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones.
Besluit:
Artikel 1 - Neemt kennis van de jaarrekening 2016 en het bijhorend verslag van de
Hulpverleningszone Centrum.

Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Hulpverleningszone Centrum,
Roggestraat 70, 9000 Gent.

Wegen en mobiliteit
17. Verkoop restperceel Kortrijkseheerweg aan OCMW Gent. Goedkeuring ontwerpakte.
Aanleiding
E-mail van Stephanie Van Burm, SO Gent, van 23 november 2016 met de vraag of de gemeente nog
steeds bereid is om het restperceel kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 282F te verkopen
aan OCMW Gent.
Financiële impact
Het collegebesluit van 12 december 2016 houdende de bereidheid om het restperceel kadastraal
gekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 282F te verkopen aan OCMW Gent tegen een vastgelegde prijs
van € 5,00/m² of een totaalprijs van € 1.255,00-.
Het collegebesluit van 20 maart 2016 houdende de kostenverdeling en aanstelling notaris:
- het OCMW Gent staat in voor de notaris- en aankoopkosten.
- de gemeente staat in voor de kosten van de leveringsplicht.
Juridische overwegingen
Wet van de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en
zijn uitvoeringsbesluiten.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het restperceel kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie B, nr. 282F te verkopen aan
OCMW Gent tegen een vastgelegde prijs van €5,00/m² of een totaalprijs van €1.255,00-.
Artikel 2 - De gemeenteraad gelast het College met de verdere afhandeling van deze verkoop.

Vrije tijd
18. Toelagen. Nominatieve subsidie 2017 verbroederingscomité Eke. Goedkeuring.
Aanleiding
Sinds 1965 is deelgemeente Eke verbroederd met drie andere gemeenten nl. Eecke (Frankrijk),
Eichen-Bruche (Melle) (Duitsland) en Eiken (Zwitserland).
Tijdens het weekend van 7 tot en met 10 juli 2017 organiseert het gemeentebestuur van Nazareth, in
samenwerking met het verbroederingscomité de zgn. verbroederingsfeesten. Deze keer is het een
bijzonder feestweekend gezien het een gouden jubileum van 50 jaar verbroedering betreft.
Context / feiten / argumenten
De organisatie krijgt alsmaar meer vorm met tot gevolg dat er ook steeds meer financiële middelen
nodig zijn voor de betaling van voorschotten bij firma's, betaling van concrete aankopen,...
Financiële impact
Voor de organisatie van dit feestweekend werd een budget van € 12.000,00 voorzien op volgend
artikelnummer: 2017/Z-14.01.05/0710-00/61400900/BESTUUR/EVE/0/IE-GEEN/U.
Dit is een artikelnummer voor receptie- en representatiekosten, dus bij budgetwijziging zal dit budget
doorgeschoven worden naar een artikelnummer voor toelagen, zijnde: 2017/Z-14.01.05/071000/64920030/BESTUUR/EVE/0/IE-GEEN/U.
Aangezien het verbroederingscomité de komende maanden reeds de nodige uitgaven te doen heeft
voor de praktische organisatie, wordt voorgesteld om het budget van € 12.000,00 al als toelage te
storten.
Deze uitgave zal toegewezen worden op het correcte artikelnummer zijnde: 2017/Z-14.01.05/071000/64920030/BESTUUR/EVE/0/IE-GEEN/U.
Een visum met nummer 2017.0060 werd aangevraagd.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 – Kent een nominale subsidie van € 12.000,00 toe en maakt deze toelage over op de
rekening van het verbroederingscomité, zijnde BE96 7374 0819 1605.
Artikel 2 - Op te nemen in budgetwijziging.

19. Schenking collectie wijlen Guy Thoonen. Aanvaarding.
Aanleiding
Guy Thoonen had enkele jaren geleden al aangegeven zijn volledige collectie doodsbrieven en prentjes te willen schenken aan het gemeentebestuur. Na zijn overlijden wil de familie nu definitief
overgaan tot schenking van de collectie.
Context / feiten / argumenten
Het erfgoedhuis heeft als doel archiefmateriaal over Nazareth te verzamelen en te ontsluiten. Dit doen
we via bruikleen of schenkingen. Schenkingen worden beperkt tot documenten (foto's, dia's,
archiefmateriaal ...). De collectie van Guy Thoonen is zeker een verrijking voor het erfgoedhuis en
bevat waardevolle informatie over personen uit Nazareth. De collectie bevat ruim 200 000 items en zal
na schenking nog geordend moeten worden. Momenteel is er onvoldoende ruimte beschikbaar in het
erfgoedhuis om de collectie te bewaren. De collectie zal dus eerst in een voorlopige depotruimte
moeten gestockeerd worden en na de renovatie van het burgerlijk godshuis dan een definitieve plaats
krijgen in het erfgoedhuis. Op termijn kan de collectie consulteerbaar zijn voor het grote publiek. De
procedure van aanvaarding van schenking vergt nog een advies van de erfgoedwerkgroep, maar deze
hebben zich in het verleden reeds positief uitgesproken over het aanvaarden van deze schenking. Op
een volgende vergadering van de werkgroep zal de verdere aanpak van de collectie besproken
worden.
Juridische overwegingen
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Gemeenteraadsbeslissing van 4 april 2011 houdende goedkeuring van het reglement betreffende
schenkingen en bruiklenen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De schenking van de collectie met ruim 200 000 doodsbrieven en -prentjes van Guy
Thoonen te aanvaarden en zal deze op termijn onderbrengen in het erfgoedhuis.
Artikel 2 - Stelt een schenkingsovereenkomst op voor bovengenoemde collectie met de familie erfgenamen van Guy Thoonen.

20. Interlokale ZOVLA. Jaarrekening 2016. Goedkeuring. Jaarverslag 2016 en budget 2017.
Kennisname.
Aanleiding
Volgens artikel 19 van de overeenkomst interlokale vereniging ZOVLA dient de jaarrekening van het
afgelopen jaar ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Volgens artikel 20 van de
overeenkomst interlokale vereniging ZOVLA stelt het beheerscomité de begroting vast en legt ze,
samen met het jaarverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad.
Het ZOVLA-beheerscomité keurde rekening 2016 goed op 8 november 2016.
De rekening 2016 en jaarverslag werd goedgekeurd op 7 maart 2016 door het ZOVLA-beheerscomité.
Juridische overwegingen
Het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Het decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012.
Het provinciaal reglement, goedgekeurd door de Provincieraad in zitting van 11 december 2013,
houdende de subsidiëring ter ondersteuning van de samenwerking van de openbare bibliotheken in
het kader van het Streekgericht Bibliotheekbeleid in Oost-Vlaanderen.
De gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2004 houdende de goedkeuring van de statuten van de
Interlokale Vereniging ZOVLA en latere wijzigingen.
Het decreet rond intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2004, gewijzigd bij decreet van 18
januari 2013, dat stelt dat de rekening van een interlokale vereniging ter goedkeuring moet voorgelegd

worden aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de
goedkeuring verleent.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt de jaarrekening 2016 van de interlokale vereniging ZOVLA goed. De jaarrekening
wordt als bijlage bij dit besluit geviseerd.
Artikel 2 - De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 en budget 2017.
Artikel 3 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen,
directie Cultuur - dienst Kunsten & Cultuurspreiding, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

21. Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek. Jaarrekening en jaarverslag 2016.
Goedkeuring.
Aanleiding
De Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek, met als deelnemende gemeenten Aalter,
Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Nevele, St. Martens Latem en Zulte zijn sinds 27 oktober 1992
werkzaam als een feitelijke vereniging met ondersteuning door de provincie Oost-Vlaanderen voor
haar specifieke bevoegdheden.
In de overeenkomst staat dat de rekening van de Interlokale Vereniging jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
Dat naast de rekening ook het jaarverslag ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
De algemene vergadering van het beheerscomité keurde op 9 maart 2017 de rekening 2016 en
jaarverslag voorlopig goed.
Dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overeenkomst pas goedgekeurd worden indien de gewone
meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.
Juridische overwegingen
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en de
overeenkomst van de Interlokale Vereniging 'Burensportdienst Leiestreek'.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De jaarrekening 2016 en het bijhorende verslag van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Leiestreek worden goedgekeurd.

Leren en welzijn
22. Gemeentelijk onderwijs. Huishoudelijk reglement schoolraad. Aanpassing. Goedkeuring.
Aanleiding
Voorstel tot aanpassen van het huishoudelijk reglement van de Schoolraad gemeentelijke
basisschool.
Context / feiten / argumenten
Voorstel voor aanpassingen zijn opgenomen in het verslag van 20 april 2017 van de schoolraad.
Juridische overwegingen
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43 en zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 en zijn
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 12, §1 laatste lid.
De beslissing tot samenstelling van de schoolraad op de gemeenteraad van 13 maart 2017.
Het voorstel van de schoolraad van 20 april 2017 tot wijzigen van het huishoudelijk reglement.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Keurt het aangepaste huishoudelijk reglement van de schoolraad, zoals in bijlage
toegevoegd, goed.
Artikel 2 - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie.

Varia
23. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Aanleiding
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
 Raadslid Zoeter: 1 vraag
 Raadslid Vos: 1 vraag
 Raadslid Dhaenens: 1 vraag.
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Karin Zoeter vraagt of op de kleine kermis in Eke duidelijk was waar de EHBO post was.
Antwoord: Ja, in de Brouwerij
Raadslid Dirk Vos stelt dat er problemen zijn bij het verlengen van het cultuurabonnement om
dezelfde plaatsen te krijgen.
Antwoord: Het is inderdaad een ingewikkeld systeem. Er zijn instellingen die beletten dat er enkele (1zitjes) overblijven en dit geeft problemen bij het verschuiven van de plaatsen.
Raadslid Frank Dhaenens vraagt om in de infokrant iedereen op te roepen om Jacobskruiskruid en
akkerdistel en velddistel te verdelgen.
Antwoord: Dit zullen we doen, we moeten ons realiseren dat we dit dan ook moeten doen in de
bermen.

24. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Nihil.

25. Mededelingen van de voorzitter.
De voorzitter geeft de data van commissies en de volgende gemeenteraad mee:
 7/06: Commissie Algemene Zaken
 20/06: Commissie Algemene Zaken
 26/06: Globale Raadscommissie
 3/07: Gemeenteraad.

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

Steven Van de Velde
Raf De Vos
secretaris
voorzitter
_________________________________________________________________________________

