
Z I T T I N G  V A N  1 3  N O V E M B E R  2 0 1 7 .  

 

AANWEZIG :  Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

  Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen; 

  Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW; 

  Sabine Roobroeck, Kristof Wittebroodt, Iris De Martelaere,  

  Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Sonja De Keyzer en Patrick  

  Minnaert, raadsleden; 

  Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad. 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad worden eenparig goedgekeurd. 

Raadslid Dieter Verscheure van de N-VA fractie merkt op dat de aanvullende agenda van de gemeenteraad niet 

opgenomen werd op de website van de gemeente. 

2. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. –  Nieuwe verdeelsleutel en toekenning van de gemeentelijke dotatie 

2018. 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen,  

Gelet op de aanvullende overeenkomst tussen alle gemeenten binnen de prezone Vlaamse Ardennen van 25 februari 

2003 en gewijzigd op 16 oktober 2007,  

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen, in het bijzonder de 

artikelen 67 en 68, 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 

hulpverleningszones,  

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie 

voor de hulpverleningszones,  

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie 

aan de prezones en aan de hulpverleningszones,  

Gelet op het ontwerp van KB tot bepaling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de gemeentelijke dotaties 

aan de hulpverleningszones, 

Gelet op het besluit van de prezoneraad van de prezone Vlaamse Ardennen dd. 4 juli 2014 waarbij de zonale 

verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd vastgesteld op basis van volgende parameters : 

- 60 % op basis van het inwonersaantal; 

- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen; 

- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen; 

- 5% op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per 

aangifte). 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 15.09.2014 waarbij de verdeelsleutel (1,4772 %) voor de gemeente 

Horebeke werd goedgekeurd en waarbij de gewone dotatie 2015 werd vastgesteld op € 61.957,19  en de buitengewone 

dotatie op € 14.771,85; 

Overwegende dat de berekening van de zonale verdeelsleutel jaarlijks wordt gemaakt en de procentuele verdeling 

jaarlijks vastgelegd wordt op basis van de meest recente cijfers; 

Overwegende dat de verdeelsleutel voor 2018 vastgesteld werd op 1,4708 %; 

Overwegende dat de toepassing van de verdeelsleutel 2018 resulteert in volgende dotaties : 



DOTATIES 2018 Gewone dienst Buitengewone dienst 

Gemeente Brakel € 312.296,59 € 78.290,72 

Gemeente Herzele € 366.623,77 € 113.125,04 

Gemeente Horebeke € 57.277,10 € 23.582,80 

Gemeente Kluisbergen 157.064,91 € 40.468,59 

Gemeente Kruishoutem € 225.010,97 € 76.654,38 

Gemeente Maarkedal € 153.634,09 € 59.496,49 

Stad Oudenaarde € 734.156,37 € 256.233,61 

Stad Ronse € 582.603,83 € 148.158,41 

Gemeente Sint-Lievens-Houtem € 225.690,79 € 83.648,57 

Gemeente Wortegem-Petegem € 159.781,62 € 61.144,67 

Gemeente Zingem € 168.552,87 € 64.003,57 

Stad Zottegem € 576.402,60 € 173.229,56 

Gemeente Zwalm € 175.179,49 € 71.963,59 

 

3.894.275,00 1.250.000 

 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1.- Op basis van de parameters bepaald in het besluit van de gemeenteraad dd. 15.09.2014 wordt de verdeelsleutel 

voor de berekening van de gemeentelijke dotatie 2018 aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen vastgesteld op 

1,4708 %. 

Art.2.- De gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen worden voor het jaar 2018 als volgt 

goedgekeurd : 

 Exploitatietoelage : € 57.277,10 

 Investeringstoelage : € 23.582,80 

Art.3.- De noodzakelijke kredieten op te nemen in het budget 2018. 

Art.4.- Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat van de zone (Christian.Bral@bvlar.be). 

Art.5.- In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing 

opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

3. FIGGA. – Goedkeuring van de kapitaalverhoging. 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhogingen van FIGGA per 

aangetekend schrijven van 16/10/2017;  

Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 

Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 

Overwegende 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; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel 

vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd zullen worden bij wijze 

van tussentijds dividend; 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 

mailto:Christian.Bral@bvlar.be


BESLUIT EENPARIG 

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 201 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 5.025 euro 

Voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 5.025 euro  

Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk bijkomend aan te wenden ter volstorting; 

FIGGA te verzoeken het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag nav incorporatie reserves en liquidatie rekening 

courant voor ene bedrag van 580,31 euro te storten aan de gemeente voor 31/12; 

Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31/12 voor een totaal bedrag van 

5.087.931,67 euro, het aandeel van de gemeente hierin bedraagt 2.564,02 euro. 

Artikel 2 

Het College van Burgemeester en Schepenen 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. 

4. FIGGA. - Goedkeuring van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 18.12.2017. – 

Standpuntbepaling. - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘FIGGA’;  

Gelet op het feit dat 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;  

Gelet op 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.  

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd:  

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;  

Overwegende dat de raad van bestuur van Figga de splitsing van Figga voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar 

Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA;  

Overwegende 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;  

Overwegende 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 van 17.10.2017;  

Overwegende 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;  

Overwegende 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;  

BESLUIT EENPARIG : 

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 kengetal Fd en uitkering van 

het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze kapitaalvermindering aan de 

relevante deelnemers;  

5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal tot volledige 

volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, 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 Intercommunale 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:  

(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.  

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 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 Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest:  

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 

Westen, 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 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 OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes 

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

register van deelnemers;  

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

splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te 

stellen;  

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;  

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

algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.  

Artikel 2  

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Figga van 18 december 

2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te 

behandelen agendapunten.  

5. FIGGA. - Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene 

vergadering van vrijdag 18.12.2017. 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; 

Gelet op artikel 44, 1
ste

  alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 

waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een 

dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op artikel 26 van de statuten van Figga; 

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 11 raadsleden deelnemen; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming : 

 

Vertegenwoordiger : Janna Bauters : 9 stemmen 

Katelijn Moerman : 2 stemmen 

Blanco of ongeldige stemmen : 0 

Plaatsvervanger : Iris De Martelaere : 9 stemmen 

Katelijn Moerman : 2 stemmen 

Blanco of ongeldige stemmen : 0 

 



BESLUIT : 

Art.1.- Mevrouw Janna Bauters, 2
de

 schepen, wonende te 9667 Horebeke, Pierkestraat 3 aan te duiden als 

volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 

18.12.2017. 

Art.2.- Mevrouw Iris De Martelaere, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder van de 

gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA.  

Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en er onder meer 

kennis van te geven aan FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 

6. Gaselwest. - Goedkeuring van de agendapunten van de Algemene Vergadering dd. 18.12.2017. - Voorstel tot 

herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van een deel Figga in 

Gaselwest. - Statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen. 

Gelet op het aangetekend schrijven van 18 september 2017 waarbij de gemeente opgeroepen wordt 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.  

Gelet op het dossier met documentatiestukken,  uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2017; 

Gelet op het dossier dat door de dienstverlenende vereniging Figga aan de gemeente werd 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. 

Overwegende dat de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba te kennen hebben 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.  

Overwegende dat deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse 

financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten aansluiten bij de 

huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt 

dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door 

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.  

Overwegende dat de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys gebundeld zijn 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. 

Overwegende dat 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 distributienetbeheerder (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. 

Overwegende dat Gaselwest alle rechten en plichten verkrijgt zoals beschreven in de overeenkomsten waarbij Figga 

partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.  

Overwegende dat binnen Gaselwest, voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekeningsectoren met 

individuele rekeningstaten worden 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 kapitaal-

verhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking 

hebben.  

Overwegende dat ingevolge de voorgestelde splitsing de gemeente aandelen bekomt van 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 

Overwegende dat het voorstel een aantal statutenwijzigingen met zich meebrengt die ervoor zorgen dat de bestaande 

rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd 

worden. 

Gelet op de voornaamste statutenwijzigingen : 

- 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 financieringsvereniging 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 financierings-

vereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om voormelde 

financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad toekomende 

dividenden; 

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader van 

beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat de 

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

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

wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 

- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de participaties 

binnen de verschillende soorten aandelen; 

- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer worden in 

het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen de 

bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 

van 6 juli 2001 de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering 

en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde splitsing door overneming en aan de voorgestelde 

statutenwijzigingen. Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te 

stellen; 

BESLUIT EENPARIG : 

ARTIKEL 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 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. 

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 die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 december 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 

de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raads-

beslissing;  

ARTIKEL 4 

Het college van burgemeester en schepenen 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. I.VL.A. - Buitengewone algemene vergadering van woensdag 20.12.2017 te Oudenaarde. – Goedkeuring van 

de agenda. - Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse 

Ardennen (afgekort I.VL.A) met zetel te Oudenaarde; 

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 9.11.2017 voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 

woensdag 20.12.2017 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda : 

1. Beleidsplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Varia 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

 en 3
de

 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene 

vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 

algemene vergadering; 

Gelet tevens op het artikel 79, § 2 van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer het artikel 44 van 

datzelfde decreet van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op I.VL.A; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.5.2015 waarbij de heer Robert De Meuleneire, 1
ste

 schepen, 

wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 38 werd aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene 

vergaderingen van I.VL.A., dit tot het einde van de huidige legislatuur. 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van I.VL.A op woensdag 20.12.2017. 

Art.2. - De gemeentelijke vertegenwoordiger, 1
ste

 schepen Robert De Meuleneire, Heerweg 38 te 9667 Horebeke, op te 

dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit. 

Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer voorzitter van I.VL.A, Meersbloem-

Melden 46a te 9700 Oudenaarde. 

8. SOLvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische 

expansie). - Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering op maandag 11.12.2017 te Kruishoutem 

- Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Overwegende dat de gemeente lid is van SOLvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke 

ordening en socio-economische expansie, met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere; 

Gelet op de aangetekende brief dd. 11.10.2017 van SOLvA met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te 

Kruishoutem op maandag 11.12.2017 om 19.00 u met de volgende agenda : 

1. Samenstelling van het bureau. 

2. Toetreding van een nieuw lid (PZ Ninove). 
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3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 

(Dhr. Peter Vanderstuyf van de gemeente Brakel wordt vervangen door André Flamand). 

4. Goedkeuren actieplan en budget 2018. 

Gelet op het voorstel van het College om elk van deze punten goed te keuren; 

Gelet op het artikel 44, 1
ste

 en 3
de

 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene 

vergadering bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van 

het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk 

dient te worden aangeduid maar voortaan voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid; 

Overwegende dat dhr. Hendrik Blommaert bij gemeenteraadsbesluit van 22.10.2013 aangesteld werd om de gemeente 

te vertegenwoordigen tot het einde van de lopende legislatuur; 

BESLUIT EENPARIG 

Art.1. - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van SOLvA op maandag 

11.12.2017 te Kruishoutem. 

Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 

te Horebeke op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit. 

Art.3. - Afschrift van deze beslissing over te maken aan SOLvA, Gentsesteenweg 1 B te 9520  Sint-Lievens-Houtem. 

Art.4. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op 

te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen. 

9. Transitie TMVW. - Oprichting TMVS. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder 

artikel 25 e.v.;  

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW; 

Gelet op 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; 

Gelet op 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;  

Gelet op 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;  

Gelet op 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:  

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; 

Gelet op 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.  

Gelet op 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;  

Gelet op 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; 

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het 

aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen;  

Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;  

Gelet op het overzicht van terug te nemen T
K
- en D

K
 –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; 

Gelet op 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; 

Gelet op 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; 

Gelet op 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:  

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; 



Gelet op 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; 

Gelet op 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; 

Gelet op 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;  

Gelet op 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;  

Gelet op 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; 

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die ontvangen 

werden door de gemeente; 

Gelet op 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; 

BESLUIT EENPARIG :  

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 A-aandelen 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 A-vennoten 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 F1-aandelen 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 F1-aandelen.  

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 T
K
- en D

K
 -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 T
K
- en D

K
 -

aandelen.  

Artikel 18. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de 

gedeeltelijke terugname van de T
K
- en D

K
 -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 van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: 

Sabine Roobroeck,gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke. 

Artikel 25. als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor te dragen: 

Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke. 

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 d.d. 22 

december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen: 

De heer Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke. 

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 van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het 

onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

10. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 32 van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  

Gelet op de GR-beslissing van 28.05.2015 tot toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW (IC); 

Gelet op 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 (IC) aangepast 

dient te worden aan het DIS; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22 december 2017 waarbij TMVW (IC) de divisie 

Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS (DV) ter gelegenheid van diens oprichting; 

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW (IC) een scheidingsaandeel bekomen naar aanleiding van de transitie. 

Het scheidingsaandeel wordt uitgekeerd ofwel in natura (aan de A-vennoten die besloten hebben tot mede-oprichting 

van en deelneming in TMVS (DV) ofwel in cash (aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot mede-oprichting van 

en deelneming in TMVS (DV));  

Overwegende de oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS (DV) waarin de volgende documenten 

opgenomen zijn:  

 een grondige motiveringsnota;  

 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;  

 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;  

 een ontwerp van statuten.  

Overwegende dat de gemeente kennis heeft genomen van de toetredingsbundel en de motieven voor samenwerking die 

in de grondige motiveringsnota, onderdeel van de toetredingsbundel, werden opgenomen. In het bijzonder gaat het 

daarbij om het financieel voordeel, het nastreven van een goed en rationeel beheer, het creëren van beleidsruimte, het 

uitbouwen van een netwerk en de expertise vereist in het kader van de wet op de overheidsopdrachten; dat de 

gemeente de motieven in dit verband zoals opgenomen in de motiveringsnota zich eigen maakt;  



Overwegende dat de deelname in TMVS (DV) zich realiseert via het onderschrijven van aandelen. Het benodigde 

bedrag hiervoor wordt volledig afgedekt door het scheidingsaandeel in cash dat de gemeente bekomt van TMVW (IC), 

cf. hierboven; 

Overwegende dat de dienstverlening via TMVW (IC) stopt vanaf het moment van oprichting van        TMVS (DV). De 

dienstverlening kan evenwel – zonder onderbreking - overgenomen worden door TMVS (DV). Daartoe is een 

toetredingsbeslissing vereist;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 32 van het decreet in het 

bijzonder;  

BESLUIT EENPARIG :  

Artikel 1 

Toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel die als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd, en dit met ingang vanaf het moment van de 

definitieve oprichting van TMVS. 

Artikel 2 

De heer Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 te 9667 Horebeke voor te dragen als lid voor de 

algemene vergadering van TMVS. 

Artikel 3 

Onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen. 

Artikel 4 

Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze beslissing. 

11. Openbare verkoop van de voormalige dekenij van Sint-Maria-Horebeke, Dorpsstraat 19 te Horebeke, 1
ste

 

afdeling, sectie B nr. 601c met een oppervlakte van 27.50 a - Goedkeuring lastenkohier met de 

verkoopsvoorwaarden. - Vaststelling van de instelprijs. 

Gelet op artikel 43 § 2 - 12° van het gemeentedecreet van 15.07.2005; 

Gelet op de bepalingen van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 30.05.2017 waarbij principieel beslist werd de voormalige dekenij in 

de Dorpsstraat 19 te Horebeke aan zijn bestemming te onttrekken en openbaar te verkopen; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.05.2017 waarbij het Notariaat Horebeke 

aangesteld werd als notaris voor deze verkoop; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.05.2017 waarbij de begeleidingsopdracht 

voor de procedure werd toegewezen aan SOLVA, Gentsestwg1B te Sint-Lievens-Houtem. 

Gelet op de omzendbrief BB 2010/02 van 12.2.2010 betreffende de vervreemding van onroerende goederen door de 

provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op de volgende documenten : 

 schattingsverslag dd. 25.04.2017 van dhr. Pieter Kindermans, landmeter-expert /LAN101420, beëdigd door de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, 

 uittreksel uit het kadastraal plan en legger, keuringsverslag elektriciteit, conformiteitsattesten stookolietanken, 

energieprestatiecertificaat; 

 lastenkohier met de verkoopsvoorwaarden; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT met 9 ja-stemmen en 2 neen-stemmen vanwege de N-VA : 

Art.1. - De voormalige dekenij in de Dorpsstraat 19 te Horebeke, kadastraal gekend 1
ste

 afdeling, sectie B nr. 601c met 

een oppervlakte van 2.750 m² openbaar te verkopen. 

Art.2. - De openbare verkoop zal geschieden volgens de voorwaarden vastgesteld in bijgevoegd geviseerd 

lastenkohier. 



Art.3. - De minimum-verkoopprijs van het gebouw wordt vastgesteld op € 355.000,00 

Art.4. - De opbrengst van deze verkoop zal opnieuw geïnvesteerd worden in het gemeentelijk patrimonium. 

Art.5. - Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de verkoop. De 

burgemeester en de secretaris worden gemachtigd om de gemeente te vertegenwoordigen bij de notariële 

verplichtingen die voortvloeien uit deze beslissing. 

Art.6. - In uitvoering van de bepalingen van artikel 28 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het 

Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, zal een beknopte beschrijving van deze beslissing 

opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie 

Oost-Vlaanderen. 

12. Oprichten van een seniorenraad en vaststelling van het huishoudelijk reglement. 

De N-VA fractie stelt voor om een seniorenraad op te richten. 

De voorzitter van de gemeenteraad verklaart dat er geen nood is aan een seniorenraad. 

Er is reeds een zeer actieve vereniging, nl. OKRA. 

De gemeente blijft de verenigingen ondersteunen in hun werking, zowel op technisch als op financieel gebied. 

De gemeenteraad beslist met 9 tegen 2 om niet in te gaan op dit voorstel.  

13. Vragen en antwoorden. 

Raadslid Katelijn Moerman wenst informatie omtrent de volgende onderwerpen : 

1. Onderhoud trage wegen.  Kunnen de werknemers van LAVA ingeschakeld worden bij het onderhoud van de 

wegen wanneer het gemeentepersoneel dit niet aankan ? 

Dit wordt bevestigd. 

2. Mobiliteitsplan. Stand van zaken ?  Hebben de inwoners inspraak ? Worden de inwoners voldoende betrokken bij 

de opmaak van het plan ? 

Schepen Janna Bauters antwoordt dat een vergadering gepland is op donderdag 16.11.2017 en het plan daarna in 

openbaar onderzoek kan gaan.  De inspraak van de inwoners is dus verzekerd. 

3. Be-Alert.  

Horebeke is de enige gemeente in de Vlaamse Ardennen die nog niet aangesloten is. 

Katelijn Moerman vraagt of de werking voldoende bekend is en wijst er op dat de aansluiting gratis is. 

Dit zal nader onderzocht worden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.25 u. 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

Freddy De Cuyper 

De burgemeester-voorzitter, 

 

 

 

 

 

Joseph Browaeys 

 

 


