ZITTING VAN 18 NOVEMBER 2019

AANWEZIG :

Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen;
Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander Linden, Dieter
Verscheure, Katelijn Moerman en Filip Hebbrecht, raadsleden.
Freddy De Cuyper, adjunct-algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD : Guy Glorieux en Petra De Sutter

1. Goedkeuren van de notulen en het geschreven zittingsverslag van de vorige vergadering van de
gemeenteraad.
Raadslid Dieter Verscheure merkt op dat hij de notulen en het zittingsverslag van de vorige gemeenteraad dd.
30.09.2019 niet ontvangen heeft. Normaliter worden de notulen en het zittingsverslag samen met de dagorde
overgemaakt aan de raadsleden. Raadslid Filip Hebbrecht beaamt dit.
Omwille van die reden kunnen de notulen en zittingsverslag niet worden goedgekeurd en wordt gevraagd om de
vergadering een half uur uit te stellen of de goedkeuring te verdagen naar een volgende zitting.. De voorzitter
bevestigt dat de notulen wel degelijk ter beschikking waren maar gaat toch in op de vraag om dit punt te verdagen
naar een volgende zitting.
Raadslid Katelijn Moerman merkt op dat er verschillende versies van de notulen van het college circuleren.
De voorzitter verklaart dit na te zien tegen de volgende vergadering van de gemeenteraad.

2. Eredienst. – VPKB – Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2020 - 2025 van de V.P.K.B - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkfabriekraad in
zitting van 24.09.2019;
Gelet op het gunstig advies dd. 3.10.2019 van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Het meerjarenplan 2020 - 2025 van de V.P.K.B. zoals vastgesteld door de kerkfabriekraad in zitting van
24.09.2019, goed te keuren.
Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B - Horebeke, de Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst.
3. Eredienst. – VPKB – Aktename van het budget 2020.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2020 - 2025 van de V.P.K.B. - Horebeke, vastgesteld door de kerkraad op 24.09.2019 en
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden;
Gelet op het budget 2020 van de V.P.K.B. - Horebeke, vastgesteld door de kerkraad in zitting van 24.09.2019;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2020 in overeenstemming is met het goedgekeurde
meerjarenplan 2020 - 2025;
Gelet op het gunstig advies dd. 3.10.2019 van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Akte te nemen van het budget 2020 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op
24.09.2019 :
Exploitatie
uitgaven:
ontvangsten:
tekort:
overschot vorige jaren
exploitatietoelage gemeente

25.665,00 €
8.130,00 €
17.535,00 €
0,00 €
17.535,00 €

Investeringen
uitgaven:
ontvangsten:
saldo:

17.615,00 €
17.615,00 €
0,00 €

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B. Horebeke, de Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44A te 1070 Brussel.
4. TMVS – Buitengewone algemene vergadering van 10.12.2019. Goedkeuring agenda en vaststellen van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het feit dat Horebeke aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief dd. 23.10.2019 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
10.12.2019 waarin de agenda werd meegedeeld ;
BESLUIT :
Artikel 1. De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten :
1.
Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnemer
3.
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4.
Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5.
Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6.
Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
en de voorstellen gedaan in de toelichting
7.
Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8.
Volmacht
Varia
Artikel 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 10 december 2019, te
onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.

5. TMVS – buitengewone algemene vergadering van 10.12.2019 – Statutenwijziging
Gelet op het feit dat Horebeke aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor
de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp
aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten
hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat
zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10
december 2019.
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd overgemaakt per
aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen;
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging”” de woorden
“en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de intergemeentelijke
samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 december 2017” en worden de woorden
“het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor rekening van
haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van de overheidsopdrachtenwetgeving:
 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, dynamische
aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een en ander zoals geregeld in de
wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen; en
 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en
financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake klantenmanagement, projectorganisatie,
investeringsbeleid, studie en financiering op maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op
gestructureerde wijze, als voor projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel ondersteunen.
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of
bevorderen.
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het
afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het decreet door deelname in andere
rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze
rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de
overheidsopdrachten wordt nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar artikel 396.

In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden “Vlaams decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers die niet
deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om installaties over
te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425
en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de overige
publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en schepenen of de daartoe
bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de afgenomen dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen per deelnemer.
Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en
jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief
vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing naar het artikel
396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per deelnemer
aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage overeenkomstig hetgeen bepaald
in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis
genomen, voor de omzetbijdrage de laatst gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen door wijzigingen
naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord “tien” de tekens
“(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als volgt:
“en

- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht van TMVW
opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal twee derden van
de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders aanstellen als
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door een verwijzing naar
artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De deelnemer die geen
uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen
dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot
een andere bestuurder aanwijst die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal toe per jaar
verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) aangeduide
afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks aangeduid door gemeentes. Dit
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de woorden “aan te
duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord “zes” de tekens
“(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van bestuur in die
samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment dat voor dat (die)
manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot
een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder
voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat van de
vergaderingen”.
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt” geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend kunnen
worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de
onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres
en als verweerster, geldig verricht door één bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn
plaatsvervanger, samen met de gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.

Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtzaken erom verzoekt”
geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten
genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de toepassing van de
decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en wordt het woord
“bezorgen” geschrapt.
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing naar artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere commissarissen
aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord “commissaris(sen)” en
worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de woorden
“brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de woorden “Hij(Zij)
vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de
bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien verstande dat de leden van
de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken
op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid
voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de dienstverlenende
vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het woord “dinsdag
van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.

In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het woord
“jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van
de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. De
toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing
van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende
beheersvormen reëel aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het woord “twee” de
tekens “(2)”.
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone zitting” geschrapt.
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een beknopte
beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt mede bepaald
in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan vijfenzeventigduizend
(75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden;
- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger
afvaardigen.
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de algemene
vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een effectief lid aan en een
plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord “dertig” de
tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten
genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies,” geschrapt
en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en worden de woorden
“commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.

In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen door de woorden
“commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden de woorden
“commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,” geschrapt.
Artikel 36
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en worden de woorden
“op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal aantal leden van dat college bedraagt
ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen door een
verwijzing naar artikel 40.
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout dienstverlenende vereniging”
toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een verwijzing naar
artikel 37 en 38.
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout begaat zal de
deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware fout wordt hierbij verstaan
het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd overeengekomen voor de deelop-drachten
waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het
geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk
reglement. De arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende
deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een komma ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 vervangen door een
verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een scheidingsaandeel dat
wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van
vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor
de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het
totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid
komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen
vervallen op het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke bepalingen van het
vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij van rechtswege de activiteiten van
de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van
onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het college bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:

“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de dienstverlenende
vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar aangeduid deel van hun bevoegdheden
overdragen aan één of meerdere van haar leden-vereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” vervangen door de
woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de woorden “Het college
van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een
verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door een verwijzing naar het
artikel 425.
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt het woord
“volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord “dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
Gelet de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan
onderhavig besluit wordt gevoegd ;
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijzigingen te
weigeren ;
BESLUIT EENPARIG
Art. 1.: De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed te keuren.
Art. 2.

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone algemene
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be,

6. TMVW ov – goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 19.12.2019 – Goedkeuren agenda
en vaststellen mandaat
Gelet op het feit dat Horebeke aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening,
opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op, waarin de agenda werd
meegedeeld ;

BESLUIT :
Art. 1

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVW ov van 19 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging
van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen
3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR
2.480 naar EUR 2,50
Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel
daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TKaandeel 1 T-aandeel ontvangen
Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR
118.725 naar EUR 25
Afschaffing van de D²-aandelen
Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel
daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1
D-aandeel in ruil krijgen
Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR
862.500 naar EUR 75
Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel
daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR
180.000 naar EUR 50
Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven
V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR
2.000 naar EUR 25
Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
Afschaffing van de F3-aandelen
Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten:
Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van
het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1
t.e.m. 16.
Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’.
Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4:
Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’
Volmachten

27.
Varia

Art 2.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van
TMVW ov vastgesteld op 19 december 2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te
stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot
de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Art 3.

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:
 hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be,
gestuurd worden.

7. TMVW ov – statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering van 19.12.2019

Gelet op het feit dat Horebeke aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening,
opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de statuten van TMVW ov ;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor
de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp
aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten
hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat
zij bij het verslag gevoegd worden ; dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 19
december 2019.
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan de deelnemers werd overgemaakt per
aangetekend schrijven van 13 september 2019 met volgende specifieke agendapunten en voorstellen;
Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
28. …… 10. …….
11. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan
te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
12. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven T-aandeel
992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
13. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven TKaandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar
EUR 2,50
14. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 Taandeel ontvangen
15. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven D-aandeel
4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
16. Afschaffing van de D²-aandelen
17. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven DKaandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar
EUR 25
18. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in
ruil krijgen
19. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel
11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
20. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven SKaandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar
EUR 50
21. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven S-aandeel
3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
22. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven V-aandeel
80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
23. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
24. Afschaffing van de F3-aandelen
25. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten:
Artikel 1
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 december 2017”.
Artikel 2
In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het woord “deelnemers”.
Artikel 3
In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.
In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door verwijzingen naar “Artikel 29”, wordt
de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 11” en wordt de verwijzing naar “artikel

18” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 14”. Bovendien wordt het woord “V-vennoot” vervangen door het
woord “V-deelnemer”.
In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een verwijzing naar artikel “396”.
In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” vervangen door de woorden “Vlaams decreet over het lokaal bestuur
van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
Artikel 5
In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende intergemeentelijke samenwerking”
geschrapt.
In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers die niet
deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te
nemen, conform” toegevoegd en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 423
respectievelijk 425.
Artikel 6
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor de T, D, Z en Sdeelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. Daarnaast worden na de woorden “de wegenisactiviteit (V)” de
woorden “en de financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de derde paragraaf van punt b. wordt geschrapt.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden goedgekeurd door de algemene
vergadering.
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de
gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. De
toetreding van een gemeente tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is
afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel
vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot herschikking van de aandelen in
de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere omzetting van aandelen, splitsing, samenvoeging, vernietiging
(naar aanleiding van een uitkering van een vereffeningssaldo) of nieuwe aandelen creëren (naar aanleiding van
incorporatie van reserves)).”
De verschillende punten worden hernummerd.
In het nieuwe punt zes worden de woorden “goedgekeurd te worden; dit besluit betreft een wijziging van de statuten”
vervangen door “te worden bevestigd volgens quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en de statuten
zullen door de algemene vergadering dienovereenkomstig worden aangepast”.
In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan waarvoor een deelnemer is
aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.”
De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. voorlopig aangepast door de raad
van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de
eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd met toepassing van de
gewone aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.”
Artikel 7
In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19” vervangen
door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”.
In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.

In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt vervangen door het woord
“eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van de deelnemer en onder de bijzondere voorwaarden van
deze statuten, de bijkomende eigendomsrechten op dezelfde installaties”, geschrapt.
In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-aandelen” vervangen door de
woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de artikelen 9, 10, 14, 17 en 19” worden vervangen door “Artikel 9,
Artikel 13 en Artikel 15”.
In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord “eigendomsrecht” en de
verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”.
Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.
In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door “Artikel 11”.
In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door “Artikel 12”.
In het negende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 17” vervangen door “Artikel 13”.
In het tiende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door “Artikel 14”.
In het elfde lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar categorie TK-, DK-, D2-, F1, F2 en F3 aandelen geschrapt, en
wordt een verwijzing naar categorie F-aandelen ingevoegd. In de voorlaatste zin van het elfde lid worden de woorden
“en door deze laatste definitief vastgelegd” geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt het woord “artikel” 3.19 vervangen door het woord “Artikel” 3.19 en worden de
woorden “artikel 10 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de
woorden “artikel 396 van het decreet”.
In het tweede lid van artikel 8 worden de woorden “, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 en 3 en onverminderd
hetgeen bepaald werd in lid 1” geschrapt.
De laatste zin van het derde lid van artikel 8 wordt geschrapt.
Artikel 9
In het tweede lid van artikel 9 worden de woorden “één T-aandeel” vervangen door de woorden
“negenhonderdtweeënnegentig (992) T-aandelen” en wordt na het woord honderdduizend de tekens “(100 000)”
ingevoegd.
In het derde lid van artikel 9 worden de woorden “tweeduizend vierhonderd tachtig euro (€2 480)” vervangen door de
woorden “twee euro en vijftig cent (€2,50)”.
In het vierde lid van artikel 9 wordt het woord “artikel” 3.13 vervangen door het woord “Artikel” 3.13 en worden de
woorden “vijfentwintig euro (€ 25,-)” vervangen door “twee euro en vijftig cent (€ 2,50)”.
In het laatste lid van dit artikel 9 worden de woorden “één procentpunt” vervangen door de woorden “honderd (100)
basispunten”.
Artikel 10
Artikel 10 wordt geschrapt.
Artikel 11
Het artikel 11 wordt in haar totaliteit vervangen door volgende tekst:
“A.
Iedere deelnemer, toegelaten voor de distributieactiviteit, doet verplicht inbreng van het eigendomsrecht van haar
distributie-installaties. De inbreng heeft betrekking op alle installaties van de deelnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor het uitvoeren van de distributieactiviteit in de geografische sectie waarvoor men deelnemer is.
Deze inbrengen geschieden aan de volgende voorwaarden, onverminderd bijkomende voorwaarden te bepalen door de
raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging:
 liggen de distributie-installaties geheel of deels in vergunning dan is de deelnemer gehouden alle inspanningen aan
te wenden om deze vergunning, met al zijn rechten en verplichtingen, over te dragen aan de opdrachthoudende

vereniging, minstens om de uitwerking van de bestaande vergunning te behouden, voor zover en tot zolang de
opdrachthoudende vereniging zelf nog niet over de bedoelde vergunning beschikt;
 betreft de inbreng wateropslaginfrastructuur dan zal de inbreng samengaan met de verplichting voor de deelnemer
de opdrachthoudende vereniging in te lichten van elk voornemen tot het vervreemden of op welke wijze ook
bezwaren van de grond waarop of waarin deze installaties gevestigd zijn en het verlenen van een voorkooprecht
aan de opdrachthoudende vereniging, aan dezelfde prijs en voorwaarden.
De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in speciën. De globale
vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de economische waarde van het ingebrachte
eigendomsrecht en wordt berekend op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, mits een aanwezigheid of
vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan en mits het besluit twee derden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voordracht van de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en Artikel 29
toepasselijk zijn.
Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in speciën:
-

De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de lengte van de leidingen (zowel
distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume van de opslagcapaciteit.
Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig (650) m³ opslagcapaciteit
worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) D-aandelen toegekend. Uit deze berekeningswijze
voortvloeiende fracties van aandelen volgens lengte en volgens volume worden bij elkaar opgeteld en de som
hiervan wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, met een minimum van één D-aandeel.
De nominale waarde van elk D-aandeel bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00).
Behoren distributieleidingen dan wel opslagcapaciteit toe aan meerdere deelnemers samen, dan wordt hun lengte
dan wel volume tussen deze deelnemers verdeeld à rato van hun bevolkingsaantallen op het ogenblik van
indienstname of vervanging.

-

Na aftrek van de vergoeding door de toekenning van D-aandelen, wordt het resterende gedeelte van de
economische waarde vergoed door middel van een eenmalige vergoeding in speciën.

B.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging kan voor andere inbrengen in natura bijzondere bepalingen
vaststellen, waarvan de vergoedingen evenwel equivalent dienen te zijn aan de hiervoor beschreven vergoedingen.
C.
De bovenstaande procedure wordt eveneens toegepast in het geval een deelnemer toetreedt voor een bijkomende
geografische sectie, waarvan sprake in Artikel 6, dan wel bij uitbreiding van zulk een sectie. Deze nieuwe aandelen
geven pas recht op een maandelijkse vergoeding vanaf de maand die volgt op de datum van uitbreiding of de datum
van toetreding voor die bijkomende geografische sectie.
D.
Voor het ingebrachte alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op het grondgebied van de deelnemer
wordt over de looptijd van het intergemeentelijk samenwerkingsverband een vergoeding in speciën aan de deelnemer
uitbetaald. De vergoeding in speciën bestaat uit een vaste periodieke vergoeding en een variabele periodieke
vergoeding.
De over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging gespreide vaste periodieke vergoeding wordt elk jaar
vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt waarvan sprake in Artikel 3.13.
Deze vergoeding wordt aan de deelnemer ter beschikking gesteld als volgt:
a. voor wat betreft een maandelijks bedrag van nominaal twaalf komma zevenentwintig cent (€ 0,1227) per Daandeel, hetwelk ten laste valt van de distributieactiviteit van de opdrachthoudende vereniging.
b. het maandelijks bedrag van nominaal dertien komma nul negen cent (€ 0,1309) per D-aandeel, hetwelk ten laste
valt van de toevoeractiviteit van de opdrachthoudende vereniging, is door de deelnemer, via beslissing van de raad
van bestuur, te gebruiken voor investeringen in de distributieactiviteit volgens de regels van Artikel 12 en Artikel 54
tot en met Artikel 56; aanpassingen van de bedragen bij toepassing van deze artikelen maken geen statutenwijziging
noodzakelijk.

De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder en andere operationele
performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen uiterlijk 31 december van elk lopend jaar bepaald. De
modaliteiten van deze variabele periodieke vergoeding worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.”
Artikelen 12 tot en met 14
De artikelen 12 tot en met 14 worden integraal geschrapt.
Artikel 15
In het eerste lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door verwijzing naar “Artikel 16”.
In het derde lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door verwijzing naar “Artikel
28 en Artikel 29”.
Het eerste tot en met vierde gedachtestreepje in artikel 15 worden vervangen als volgt:
“De vergoeding in speciën bedraagt in totaal negen (9) procent van de economische waarde van de inbreng en wordt
uitbetaald over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging op de wijze bepaald door de raad van bestuur.
Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De
gekapitaliseerde uitbetaling wordt door de opdrachthoudende vereniging berekend met toepassing van een bijkomende
verdiscontering zoals bepaald door de raad van bestuur.”
In het vijfde gedachtestreepje onder de derde paragraaf van artikel 15 worden de woorden “achthonderd
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€862 500,-)” vervangen door de woorden “vijfenzeventig euro
(€ 75)”.
Artikel 16
In het eerste lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 11”.
In het tweede gedachtestreepje van het tweede lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door
verwijzing naar “Artikel”.
In de derde paragraaf van artikel 16 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 31 en Artikel 32”.
In het eerste gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 57” vervangen door
verwijzing naar “Artikel 49” en de tekens “,-” geschrapt.
In het tweede gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door
verwijzing naar “Artikel”.
Artikel 17
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 17 worden de woorden “tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,-)”
vervangen door “vijftig euro (€ 50)”.
In het tweede lid van de eerste paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door verwijzing
naar “Artikel”, en wordt de vermelding “vijfentwintig (€25,-)” vervangen door “één euro (€ 1,-)”.
In het derde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt het woord “intercommunale” vervangen door
“opdrachthoudende vereniging”.
In het vierde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen
door verwijzingen naar “dat Artikel 31 en Artikel 32” en worden de tekens 50% vervangen door de woorden “vijftig
procent (50%)”.
In het eerste gedachtestreepje van de tweede paragraaf worden de tekens “(35)” geschrapt en wordt na het woord
“procent” de tekens “(35%)” ingevoegd.
In het tweede gedachtestreepje van de tweede paragraaf wordt “honderd tachtigduizend euro
(€ 180 000,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”.
Doorheen artikel 17 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden “deelnemer” resp.
“deelnemers”.
Artikel 18
In het eerste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 16”.
In het tweede lid van artikel 18 worden de woorden “twintig (20) km” vervangen door de woorden “tweehonderdvijftig
(250) meter”.

In het derde lid van artikel 18 worden de woorden “tweeduizend euro (€2 000,00)” vervangen door de woorden
“vijfentwintig euro (€ 25)”.
In het laatste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door verwijzing naar “Artikel”.
Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden “deelnemer” resp.
“deelnemers”.
Artikel 19
In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie gedachtestreepjes geschrapt.
Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt.
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst:
“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot de financieringsactiviteit
(F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan tot nieuwe inbrengen en daaraan gekoppelde
uitgifte van bijkomende F-aandelen.”
Artikel 20
In het eerste en vierde lid van artikel 20 wordt de verwijzing naar “de artikelen 11, 15, 17 en 18” vervangen door
verwijzing naar “Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 en Artikel 14”.
In het zesde lid van artikel 16 wordt “de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11” vervangen door “Artikel 3.8, Artikel 3.9,
Artikel 3.10 en Artikel 3.11”.
Artikel 21
Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de houders van de S-, V- en Faandelen en voor zover zij het voorafgaand akkoord hebben verkregen van de raad van bestuur.”
Artikel 22
Het tweede lid van artikel 22 wordt geschrapt.
Artikel 23
In de eerste paragraaf van artikel 23 worden na het woord bestuur de woorden “bestaande uit maximum vijftien (15)
leden.” toegevoegd. De woorden “waarvan de leden op de hierna bepaalde wijze aangesteld” geschrapt en vervangen
door “De leden van de raad van bestuur”. De woorden “Maximum vijftien (15) mandaten van bestuurder worden”
worden geschrapt.
Het woord “dat” na ieder gedachtestreepje onder de eerste paragraaf van artikel 23 wordt telkens geschrapt.
De tekst van punt a onder de gedachtestrepen wordt geschrapt en vervangen door de volgende paragrafen:
“Bij die samenstelling moet er mee rekening gehouden worden dat de opdrachthoudende vereniging zich bij de
samenstelling van haar bestuursorganen moet schikken naar de vereisten inzake pluralisme, die door het decreet of de
bevoegde overheid worden gesteld.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders aanstellen als
stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
De letter “b” bij het begin van punt b wordt geschrapt.
In het laatste gedachtestreepje onder punt b wordt de verwijzing naar “artikel 46, eerste lid” vervangen door verwijzing
naar “artikel 434, §2, lid 2”.
Het derde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal toe per jaar
verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.”
Het vijfde lid van artikel 23 wordt geschrapt.
Het zesde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) aangeduide afgevaardigde
als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks aangeduid door gemeenten, deelnemers van de
distributieactiviteit of de zuiveringsactiviteit of de wegenisactiviteit of de secundaire activiteit.”
In de laatste zin van het achtste lid van artikel 23 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en worden
de woorden “aan te duiden” vervangen door het woord “aanduiden”.
In de laatste zin van het negende lid van artikel 23 wordt het woord “een” vervangen door “één (1)”.
Artikel 25
Het eerste lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van bestuur in die
samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment dat voor dat (die)
manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot
een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in Artikel 19. De aldus benoemde bestuurder
voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 26
In het opschrift van artikel 26 wordt het woord “ondervoorzitter(s)” vervangen door het woord “ondervoorzitter”.

Artikel 27
Het opschrift van artikel 23 wordt vervangen als volgt: “Voorzitterschap en secretariaat van de vergaderingen ”.
In het derde lid wordt de verwijzing naar “artikel 45” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 37”.
Het vierde lid van artikel 27 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 27 wordt de laatste zin vervangen als volgt:
“Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag noch lid van de raad van bestuur, noch lid van een adviescomité zijn.”
Artikel 28
De verwijzing naar “artikel 27” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 23”.
Artikel 30
In het tweede lid van artikel 30 worden de woorden “of het directiecomité” geschrapt.
Het vierde lid van artikel 30 wordt geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 30 worden na de woorden “daaronder begrepen de” de woorden “onderhandse en de
authentieke aktes en de” ingevoegd. Na het woord “rechtsvorderingen” worden de woorden “, met inbegrip van de
Raad van State” ingevoegd.
Het zevende lid van artikel 30 wordt vervangen als volgt:
“De raad van bestuur wordt gemachtigd de tariefzetting te bepalen.”
De laatste paragraaf van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt:
“De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar
kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code
en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren. De raad van bestuur kan
het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de
sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd
staat van het personeel van de opdrachthoudende vereniging.”
Artikel 31
In de tweede paragraaf van artikel 31 wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door een verwijzing naar
“Artikel 19”.
Artikel 32
In het eerste lid van artikel 32 wordt het woord “tenminste” vervangen door de woorden “ten minste”.
In het derde lid van artikel 32 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoegd.
Het laatste lid van artikel 32 wordt vervangen als volgt:
“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, met dien verstande dat de leden van de adviescomités
door de raad van bestuur kunnen worden uitgenodigd een vergadering van deze laatste bij te wonen”.
Artikel 33
In het vierde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De vijfde en de zesde paragraaf van artikel 33 worden vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden
worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De
toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het achtste lid van artikel 33 worden op het einde van de laatste zin de woorden “, met behoud van de decretale
bepalingen over de openbaarheid van bestuur” ingevoegd.
In het negende lid van artikel 33 wordt het woord “kan” in de laatste zin geschrapt en vervangen door het woord
“bezorgt” en wordt het laatste woord van de zin geschrapt.
In het laatste lid van artikel 33 wordt het woord “raadslieden” geschrapt en vervangen door het woord “raadsleden” en
wordt de verwijzing naar “artikel 52” vervangen door een verwijzing naar “artikel 406”.
Titel IV
In de tekst van titel IV worden de woorden “(LID IBR)” geschrapt.
Artikel 34
Het eerste lid van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst:
“De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere commissarissen
aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 34 wordt na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.

Titel V
De titel van Titel V wordt geschrapt en vervangen door het woord “Adviescomités”.
Artikel 35
De titel van het artikel wordt vervangen door de woorden “Oprichting en samenstelling”.
Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Er wordt een adviescomité voor secundaire diensten opgericht en voor elke regio wordt een regionaal adviescomité
opgericht.”
De eerste zin van het tweede lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Voor ieder adviescomité worden de leden voorgedragen door de deelnemers volgens de hierna vermelde bepalingen,
met dien verstande dat enkel de deelnemers binnen de desbetreffende regio leden kunnen voordragen:”
In punt a. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “het regionaal” vervangen door het woord “ieder” en
worden de woorden “voor domeindiensten” vervangen door de woorden “waarin die deelnemer deelneemt”.
In punt b. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “voor ieder adviescomité waarin zij deelnemen”
ingevoegd. Het punt teken tussen “40.000” wordt geschrapt en vervangen door een spatie. Voor de woorden “met dien
verstande dat” worden de woorden “wat specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreffen”
ingevoegd. Op het einde van punt b. wordt het “;” teken vervangen door een punt.
In het derde lid van artikel 35 wordt het woord “regionale” geschrapt en wordt een tweede zin toegevoegd aan de derde
paragraaf die luidt als volgt “Deze aanstelling gebeurt in een geheime stemming”.
In het vierde lid van artikel 35 wordt het woord “geen” geschrapt en vervangen door het woord “noch” en wordt het
woord “of” geschrapt en vervangen door het woord “noch”.
Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 35 worden geschrapt.
Artikel 36
Het opschrift van artikel 36 wordt vervangen als volgt “Aanstelling van de leden en de secretaris van de
adviescomités”.
In het eerste lid van artikel 36 worden de woorden “regionale” en “voor domeindiensten” geschrapt.
Het tweede en derde lid van artikel 36 worden vervangen als volgt:
“Bij hun aanstelling wordt door de leden van elk adviescomité onder die leden een voorzitter gekozen. het
voorzittersmandaat volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter benoemde lid.”
In het vierde lid van artikel 36 worden de woorden “eveneens” en “of het directiecomité” geschrapt. Het woord “geen”
wordt geschrapt en vervangen door het woord “noch”.
In het laatste lid van artikel 36 wordt het eerste woord “Ten” vervangen door de woorden “Wat specifiek de regionale
adviescomités voor domeindiensten betreft, wordt ten”. Het woord “geschieden” wordt vervangen door de woorden
“bepaald dat” en na de woorden “eerste maal” worden de woorden “worden vervuld” ingevoegd.
Artikel 37
Het opschrift van artikel 37 wordt vervangen door volgende woorden “Bevoegdheden van de adviescomités”.
Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Het adviescomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk voor adviezen betreffende de dienstverlening inzake de
secundaire activiteit, en dit in de ruimste betekenis van het woord, aan de klanten.”
In het laatste lid van artikel 37 worden de woorden “regionaal” en “voor domeindiensten” geschrapt.
Artikel 38
Het opschrift van artikel 38 wordt vervangen door volgende woorden “Werking van de adviescomités”.
Het eerste lid van artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst:
“Een adviescomité kan alleen dan geldig beraadslagen en adviseren wanneer ten minste de helft van de leden
aanwezig over vertegenwoordigd is”.
Het derde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt:

“Bereikt het adviescomité niet het quorum om te kunnen beraadslagen en adviseren, dan zal voor het betrokken advies
de procedure overeenkomstig Artikel 35 worden gevolgd.”
In het vierde lid van artikel 38 worden de woorden “de regionale adviescomités” vervangen door de woorden “het
adviescomité”.
Het vijfde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt:
“Een advies is slechts geldig wanneer het wordt genomen met goedkeuring van de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.”
In het zesde lid van artikel 38 worden de woorden “regionale” en “of van de ondervoorzitter” geschrapt.
In het zevende lid van artikel 38 worden de woorden “meer dan de helft” vervangen door de woorden “ten minste drie
vierde”. De woorden “of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter” en “regionale” geschrapt. Na het woord “veertien”
worden de tekens “(14)” ingevoegd.
Het achtste lid van artikel 38 wordt vervangen door hetgeen volgt:
“Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan het
adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van twee leden van het adviescomité.”
In het negende lid van artikel 38 worden de woorden “het adviescomité” vervangen door de woorden “de
adviescomités” en worden de woorden “en in volgorde, door de ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of
afwezigheid,” geschrapt. De verwijzing naar “artikel 45” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel
37”.
In het elfde lid van artikel 38 wordt het woord “regionale” geschrapt.
In het twaalfde lid wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door verwijzing naar “Artikel 19”.
In het veertiende lid wordt het woord “regionale” geschrapt.
Artikel 39 tot artikel 42
De artikelen 39 tot 42 worden integraal geschrapt en een nieuw artikel 35 met de titel “Schriftelijke adviesvorming door
de adviescomités” wordt ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien de voorzitter van het adviescomité van mening zou zijn dat er omstandigheden bestaan die een tussenkomst van
het adviescomité dat hij voorzit noodzaken, kan de voorzitter aan de leden van het adviescomité een schrijven richten
met daarin ten minste vermeld het ontwerpadvies, de nodige toelichting bij het ontwerpadvies en de verzenddatum.
Aan de leden van het adviescomité wordt vervolgens de mogelijkheid geboden zich akkoord te verklaren met het
ontwerpadvies, dan wel er zich tegen te verzetten. Daartoe dienen zij binnen een termijn van één (1) week na de
verzenddatum van het ontwerpadvies schriftelijk te antwoorden. Indien zij zich verzetten tegen het voorgestelde
ontwerpadvies, dienen zij omstandig te motiveren op basis van welke redenen zij zich tegen het betrokken
ontwerpadvies verzetten.
Een schriftelijk advies van een adviescomité zal zijn aangenomen c.q. worden afgewezen wanneer ten minste een
meerderheid van de leden van het adviescomité het ontwerpadvies goedkeurt c.q. afkeurt. Indien een deelnemer niet
reageert binnen voornoemde termijn of indien het antwoord van de betrokken deelnemer niet binnen voornoemde
termijn toekomt op de zetel van de opdrachthoudende vereniging, zal die deelnemer worden geacht het ontwerpadvies
goed te keuren.
Een schriftelijk advies zal worden geacht te zijn genomen op het moment dat de termijn waarvan sprake in het tweede
lid is verstreken. Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van deze termijn van één (1) week
wordt aan de deelnemers vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité bevestigd of het ontwerpadvies al dan niet
met de vereiste meerderheid werd goedgekeurd.
De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris.”
Titel VII
Titel VII en artikel 43 met betrekking tot het directiecomité worden geschrapt.
Artikel 44
Het artikel 44 wordt vervangen door volgende tekst:
“Alle mandaten in de raad van bestuur en de comités hebben een looptijd van zes (6) jaar. Bij een eerste installatie van
een comité is de looptijd van het mandaat beperkt tot het einde van de periode die loopt tot het moment waarop tot

algehele vervanging wordt overgegaan van de raad van bestuur en de comités na de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden.
Alle mandaten zijn hernieuwbaar.
De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien verstande dat de leden van de raad
van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een
presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een
gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 45
In het tweede lid van artikel 45 wordt de woorden “ononderbroken”, “(regionaal)” en “, hetzij als lid van het
directiecomité” geschrapt.
Artikel 46
In het eerste lid van artikel 46 worden de categorieën aandelen geschrapt.
Het zevende lid van artikel 46 wordt vervangen als volgt:
“De bestuurders en de leden van de adviescomités kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene vergadering.”
In het negende lid van artikel 46 wordt de verwijzing naar “artikel 27” vervangen door verwijzing naar “Artikel 23”.
Artikel 47
In het derde lid van artikel 47 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 47 worden de woorden “regionale” en “(lid IBR)” geschrapt.
In het zevende en achtste lid van artikel 47 wordt telkens het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden
“algemene vergadering”.
De laatste twee leden van artikel 47 worden geschrapt.
Artikel 48
In het eerste lid van artikel 48 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)” en worden de woorden ‘in bijzondere of buitengewone zitting” geschrapt.
In het tweede lid van artikel 48 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 48 wordt vervangen door volgende tekst:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een beknopte
beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het vijfde lid van artikel 48 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 48 wordt de verwijzing naar “artikel 31” vervangen door verwijzing naar “Artikel 27”.
In het achtste lid van artikel 48 worden na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd.
Ten slotte wordt doorheen het artikel het woord “vennoten” telkens vervangen door het woord “deelnemers”.
Artikel 49
Het tweede tot en met vierde lid van artikel 49 worden vervangen als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald als
volgt:
-

elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger;

-

gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend
effectieve vertegenwoordiger aanduiden.

-

deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) aandelen hebben kunnen
eveneens een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaardigen.

(75 000) inwoners tellen, kunnen een bijkomende

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de categorie aandelen.”

Artikel 50
In het eerste lid van artikel 50 wordt het woord “zo” geschrapt en vervangen door het woord “zowel”.
In het tweede lid van artikel 50 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en na het woord
“dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd. Het woord “vennoten” wordt vervangen door het woord “deelnemers”.
In het vijfde lid van artikel 50 wordt na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 51
In het enige lid van artikel 51 wordt het woord “bijzondere” vervangen door het woord “buitengewone”.
Artikel 52
In het derde lid van artikel 52 worden de woorden “, ondertekend door de leden van het bureau en door de
vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen” geschrapt. Na het woord “dertig” worden de tekens “(30)”
ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 52 wordt vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten
genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 52 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd en na het woord “negentig”
worden de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 53
In het tweede lid van artikel 53 worden na de woorden “de zuiveringsactiviteit” de woorden “, de wegenisactiviteit”
ingevoegd.
In het derde lid van artikel 53 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en worden de woorden
“commissarissen (lid BR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
Het vierde lid van artikel 53 wordt vervangen door de woorden:
“De commissaris(sen) brengt(en) afzonderlijk verslag uit binnen veertien (14) dagen na deze mededeling.”
In het vijfde lid van artikel 53 worden na het woord “Dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. Daarnaast worden de
woorden “de verslagen van de commissarissen (lid IBR)” geschrapt en vervangen door de woorden “het(de) verslag(en)
van de commissaris(sen)”.
Artikel 54
In het eerste lid van artikel 54 worden de woorden “zeshonderd euro (€ 600,-)” vervangen door de woorden “dertien
komma nul negen cent (€ 0,1309)”.
Het tweede lid van artikel 54 wordt geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 54 wordt de verwijzen naar “artikel” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel”.
Daarnaast worden de tekens “30%” vervangen door de woorden “dertig procent (30%)” en worden de woorden “D- en
D²-aandelen” vervangen door het woord “D-aandelen”.
In het laatste lid van artikel 54 wordt het woord “gebruiksrecht” geschrapt en vervangen door het woord
“eigendomsrecht” en worden de woorden “artikel 11, 12 of volgens artikel 55” vervangen door de woorden “Artikel 10
of Artikel 47”.
Artikel 55
In het eerste lid van artikel 55 worden de woorden “artikel 54” vervangen door de woorden “Artikel 46”. Na het woord
“zesendertig” worden de tekens “(36)” ingevoegd en na het woord “zestig” worden de tekens “(60)” ingevoegd.
In het tweede lid van artikel 55 wordt de verwijzing naar “artikel 11 en 54” vervangen door een verwijzing naar
“Artikel 10 of Artikel 46”.
Artikel 56
In het eerste lid van artikel 56 wordt de verwijzing naar “artikel 54” vervangen door verwijzing naar “Artikel 47” en
worden na het woord “zesendertig” de tekens “(36)” ingevoegd.
In het tweede lid worden de woorden “artikel 12 en 54” geschrapt en vervangen door de woorden “Artikel 46 hierna”.
Artikel 57

In het eerste lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel”.
In het derde lid van artikel 57 worden de tekens “,-“ binnen de haken geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar “Artikel 63”.
Artikel 58
In het artikel 58 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel”.
Artikel 59
In het eerste lid van artikel 59 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het
“Artikel”.
In het vierde lid wordt de verwijzing naar het “artikel 70” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel 63”.
Doorheen het artikel 59 wordt het woord “intercommunale” vervangen door de woorden “opdrachthoudende
vereniging”. Bovendien worden de woorden “vennoot” en “vennoten” vervangen door de woorden “deelnemer” resp.
“deelnemers”.
Artikel 60
In het tweede lid van artikel 60 wordt het woord “vennoot” vervangen door het woord “deelnemer”.
In het derde lid van artikel 60 wordt het woord “zuiveringsinvesteringsfonds” vervangen door het woord
“investeringsfonds”.
Doorheen het artikel 60 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel”.
Artikel 61
In het eerste lid van artikel 61 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar “Artikel 63”.
In het tweede lid worden de woorden “intercommunale en de vennoot” vervangen door de woorden
“opdrachthoudende vereniging en de deelnemer”.
Artikel 62
In het eerste lid worden de tekens “(10)” geschrapt en worden na het woord “procent” de tekens “(10%)” ingevoegd.
Daarnaast worden de woorden “in T-aandelen” geschrapt.
In het tweede lid van artikel 62 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na het woord
“gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.
Artikel 63
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na het woord
“gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.
Artikel 64
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “, na het betrokken directiecomité te hebben gehoord,” geschrapt.
Artikel 65
Het tweede lid van artikel 65 wordt vervangen als volgt:
“In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur na het betrokken adviescomité te hebben gehoord
overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken.”
Nieuw artikel
Na het artikel 65 wordt een nieuw Artikel 58 ingevoegd met de titel “Pensioenvoorzieningen” dat luidt als volgt:
“Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de huidige statuten en de specifieke besluiten die in dit
verband reeds werden genomen door de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging, stellen de
gemeentelijke deelnemers zich conform artikel 138 van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de meest ruime zin uitdrukkelijk borg voor de goede afloop van de
verbintenissen van de pensioenregelingen van de opdrachthoudende vereniging voor wat betreft de opbouw van de
wettelijke pensioenen voor alle personeelsleden (inclusief de gepensioneerde personeelsleden van wie zij de
pensioenlast draagt).
Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemeenheid, worden onder deze pensioenregelingen onder meer
begrepen:

-

de rustpensioenen, overlevingspensioenen en wezenpensioenen (met inbegrip van de pensioenaandelen) lopende
op het moment van het beroep op de garantie;

-

de uitgestelde pensioenen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) verschuldigd aan de ambtenaren nog actief op
het moment van het beroep op de garantie;

de pensioenaandelen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) te storten voor de ambtenaren die de opdrachthoudende
vereniging verlaten hebben terwijl ze pensioenrechten ten laste van de opdrachthoudende vereniging behouden.”
Artikel 66
In het eerste lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
In het derde lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Het tweede lid van punt b. van artikel 66 wordt geschrapt.
In het vierde lid van punt b. van artikel 66 wordt na het woord “overgenomen” een komma-teken ingevoegd.
In het zesde lid van punt b. van artikel 66 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 63”.
In het zevende lid van punt b. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
Artikel 67
In het tweede lid van artikel 67 worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” en na het woord “tien” de tekens “(10)”
ingevoegd.
Artikel 68
In het tweede punt van artikel 68 wordt het woord “vennoot” telkens vervangen door het woord “deelnemer” en wordt
de verwijzing naar “artikel 69” vervangen door verwijzing naar “Artikel 62”.
In het tweede lid van het derde punt van artikel 68 wordt de verwijzing naar “artikel 66” gewijzigd door een verwijzing
naar “Artikel 59”.
In het vierde punt van artikel 68 worden de derde tot vijfde zin vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt een scheidingsaandeel dat
wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
Artikel 70
De eerste twee leden van artikel 70 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van
vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars op
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars
kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad
van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn
benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke bepalingen van het
vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij van rechtswege de activiteiten van de
opdrachthoudende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig
artikel.”
In het derde lid van artikel 70 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het college bezit”.
Het vierde lid van artikel 70 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de opdrachthoudende
vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar aangeduid deel van hun bevoegdheden
overdragen aan één of meerdere van haar leden-vereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 en Artikel 29 van
onderhavige statuten.”
In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door de woorden “het college
van vereffenaars heeft”.
Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:

“1.Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 12 van rechtswege,
door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door het definitief
worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de
eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel,
terug naar de deelnemers en worden de Z²-aandelen zonder meer vernietigd.
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 10 en Artikel 11 van
rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door
het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering
van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 10 en
Artikel 11, terug naar de deelnemers en worden de D-aandelen en Z-aandelen zonder meer vernietigd.
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 13 van rechtswege,
door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door het definitief
worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de
eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 13, terug naar
de deelnemers en worden de S-aandelen zonder meer vernietigd.
Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 14 van
rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door
het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering
van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 14,
terug naar de deelnemers en worden de V-aandelen zonder meer vernietigd.”
In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69” vervangen door een
verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar “artikel 37” vervangen door een verwijzing naar
het “artikel 425”.
In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en “overgenomen” een komma
ingevoegd.
In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de woorden “het college”.
In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” vervangen door de woorden “Ten SK-aandelen”.
In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de vereniging” vervangen door
de woorden “het college van vereffenaars”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
27. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het
aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m.
16.
28. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’.

Aanhef
In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie van de
hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”.
Artikel 12
Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de bijkomende eigendomsrechten
hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, jaarlijkse schijven over de looptijd van de
opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel van
gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling wordt door TMVW berekend met toepassing van een
bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de raad van bestuur.”

Artikel 14
Het artikel 14 wordt volledig geschrapt.
29. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4: Financieringsreglement
inzake secundaire activiteit.’

Artikel 3
In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de raad van bestuur”.
Hernummering
Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie van de
hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
BESLUIT EENPARIG
Art. 1.: De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening,
opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals opgenomen in het desbetreffende agendapunten
en beschreven ontwerp, goed te keuren.
Art. 2.

Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone algemene
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:
 hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be,

8. SOLVA –algemene vergadering van SOLVA van 11.12.2019. - Goedkeuring van de agenda en vaststellen van
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, dhr. Hendrik Blommaert.
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke Samenwerking voor
Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen);
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering in Feestzaal Molenberg 4, Molenberg 4 te 9630 Sint-Denijs-Boekel
op woensdag 11.12.2019 :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring actieplan en budget 2020
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging
4. Toetreding ILvA bij SOLVA
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 6.11.2019 waarbij de agenda wordt aangevuld met een punt 5 :
“Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering”.
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda en de inhoud van de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient vast te
stellen;
Overwegende dat de heer Hendrik Blommaert, 2de schepen, wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke in zitting van
de gemeenteraad dd. 25.2.2019 aangesteld werd als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van de lopende
legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van SOLVA;
BESLUIT EENPARIG
Art.1. -. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van SOLVA die doorgaat op
de Molenberg 4 te 9630 Sint-Denijs-Boekel op 11.12.2019.
Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Art.3. – Schepen Hendrik Blommaert, Broekestraat 25 te Horebeke wordt aangeduid om deel te nemen aan de
algemene vergadering van SOLVA voor het gemeentebestuur van Horebeke.

Art.4. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.

9. I.VL.A. – Buitengewone algemene vergadering van 18.12.2019. - Goedkeuren van de agenda en 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 van I.VL.A. voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op
18.12.2019 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Beleidsplan IVLA 2020-2025
2. Begroting IVLA 2020.
3. Kruisparticipatie met IMOG (uitwisseling van 1 aandeel)
4. Kruisparticipatie met ILvA (uitwisseling van 1 aandeel)
5. Lidmaatschap bij Solva (1 aandeel)
Varia.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat dhr. Hendrik Blommaert, schepen, reeds bij besluit van de gemeenteraad werd aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT éénparig:
Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van I.VL.A. te Oudenaarde op woensdag 18.12.2019, in acht genomen de opmerkingen over de uniforme tarifering,
reeds door het College geformuleerd.
Art.2. – De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter van I.VL.A,
Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde.
10. Hernieuwing van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein.
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een
impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die
tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de
werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een
impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal
concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP…;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT EENPARIG :
Artikel 1 - Algemeen.

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en
het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
-

alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit,
gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,

-

telecommunicatie,

-

radiodistributie en kabeltelevisie,

-

de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten
worden,

-

alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan
wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek
van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken.
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte
voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 EUR, voor werken in voetpaden 0,60 EUR en voor
werken in aardewegen 0,36 EUR.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken en ter
compensatie van diverse heffingen en belastingen.
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken
met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 EUR per op het
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van
de gemeente. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór
15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 - Inning.
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 - Definitief karakter.
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. Het retributiereglement wordt
overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
11. Milieu – Zwerfkattenbeleid. – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw RATO
Gelet op de wet van 14.08.1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het KB van 3.8.2012 betreffende het meerjarenplan
voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5.2.2016 betreffende
de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten;
Overwegende dat de steden en gemeenten thans verantwoordelijk zijn voor zwervende, verloren of achtergelaten
dieren op hun grondgebied;

Overwegende dat de gemeente voor de rattenbestrijding aangesloten is bij de vzw RATO met maatschappelijke zetel
in de Gouvernementstraat 1 te Gent;
Overwegende dat de vzw RATO naast het basiscontract voor muskus- en bruine ratbestrijding ook extra
dienstverlening verschaft op gebied van de zwerfkattenproblematiek; dat de kostprijs voor deze dienstverlening voor
onze gemeente € 1.168,43 bedraagt;
Gelet op de toelichting van de vzw RATO dd. 2.10.2019 met het ontwerp van overeenkomst betreffende de
zwerfkattenwerking;
BESLUIT EENPARIG,
Art. 1.- Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw RATO, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent inzake
de zwerfkattenproblematiek op het grondgebied van de gemeente Horebeke.
Art.2.- Te opteren voor Optie 1 van de overeenkomst ten bedrage van € 1.168,43.
Art.3.- Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het afsluiten van de overeenkomst.
Art.4.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de vzw RATO te Gent.
Gemeenteraadslid Petra De Sutter van de partij” Groen” vervoegt de zitting

12. Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang gemeente Brakel/ Horebeke. - Goedkeuren van de statuten.
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentebesturen van Brakel en Horebeke inzake de inrichting
van een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 (BS dd. 18.06.2013) houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Gelet op de vraag vanuit het IBO tot goedkeuring van de statuten van de adviesraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Brakel dd. 30.09.2019 waarbij het ontwerp van statuten werd
goedgekeurd;
Gelet op het voorstel van het College om voormelde statuten eveneens goed te keuren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Het ontwerp van statuten van de Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Brakel/Horebeke goed te keuren.
Art.2. - De statuten worden geviseerd als bijlage aan deze beslissing.
Art.3. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Brakel.

13. Aanvullend verkeersreglement tot het invoeren van éénrichtingsverkeer en een tonnagebeperking op
Rokegem, ter hoogte van de begraafplaats.
Gelet op de nieuwe gemeentewet (KB 24 juni 1988);
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostigen van verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegeverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de weg langs de begraafplaats totaal ongeschikt is voor zwaar verkeer; dat de betonvakken los
liggen en de trillingen schade veroorzaken aan de woningen en de kerkhofmuur;
Overwegende dat het aangewezen is een tonnagebeperking van max. 3,5 ton in te voeren;
Gelet op de vraag van de Politiezone Brakel om tevens éénrichtingsverkeer in te voeren waarbij enkel het verkeer
komende uit de Dorpsstraat toegelaten wordt; dat éénrichtingsverkeer in voormelde richting ervoor zal zorgen dat
zwaar verkeer komende uit de richting Rokegem niet meer rechtdoor kan rijden in de richting van de Dorpsstraat;
Overwegende dat deze maatregelen enkel gemeentewegen betreffen;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Eénrichtingsverkeer in te voeren op Rokegem op het weggedeelte naast de begraafplaats.
Enkel het verkeer komende uit de Dorpsstraat wordt toegelaten in de richting van Rokegem
Op dit weggedeelte wordt tevens een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd.
Art.2.- Deze maatregelen te signaleren met de borden


C21 max. 3,5 ton en F19 op het kruispunt van de Dorpsstraat en Rokegem



C1 met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers en voetgangers) op het kruispunt van Rokegem en Kerkplein

Art.3.- Deze verordening zal overeenkomstig het decreet lokaal bestuur worden bekend gemaakt.
Art.4.- Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid.
Art.5.- Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan :







De Provinciegouverneur ten behoeve van de Bestendige Deputatie
de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
de Griffier van de Politierechtbank te Oudenaarde
de Directeur Coördinator van de Federale Politie te Oudenaarde
de zone-chef van de Politiezone Brakel
de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, p/a
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel

Conform artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur worden volgende punten toegevoegd aan de agenda :
Op verzoek van de partij “Groen”:

14. Verplichte rookmelders
De lijst “Groen” stelt voor om een groepsaankoop te organiseren voor de aankoop van rookmelders.
Rookmelders zijn immers wettelijk verplicht vanaf 1.1.2020.
De burgemeester verklaart dat dit onderwerp reeds ter zake kwam in de vergadering van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen. Iedere burgemeester van de Hulpverleningszone heeft reeds een aantal rookmelders ontvangen.
Het college heeft reeds op 29.10.2019 beslist rookmelders aan te kopen.
De inwoners die een beroep doen op het OCMW ontvangen een gratis exemplaar.

15. Burgerbudgetten
De lijst “Groen” wil de inwoners van Horebeke nauwer betrekken bij het beleid via inspraak, betrokkenheid en
dialoog
De lijst stelt voor om een deel van de begroting te reserveren voor projecten ingediend door bewoners;
De burgemeester stelt voor om niet in te gaan op dit voorstel.

4 raadsleden stemmen voor de invoering van burgerbudgetten.
6 raadsleden stemmen tegen de invoering.

16. Trage wegen plan
Partij “Groen” stelt voor om samen met RLVA een trage wegen plan op te maken..
De raad gaat principieel akkoord met het voorstel en dat het schepencollege de zaak verder afhandelt.

Op verzoek van de partij N-VA/CD&V:

17. Livestreaming van de raadszittingen
De lijst N-VA/CD&V stelt voor om de zittingen van de gemeenteraad live te streamen. De burgemeester verwijst naar
de gemeenteraadszittingen in Oudenaarde waar dit reeds een aantal keren plaats vond.
De kostprijs per zitting van de gemeenteraad bedraagt € 545.
Op de eerste zitting waren er 2000 inwoners die de debatten volgden. Op de tweede vergadering waren er nog 500
inwoners en op de laatste live-stream waren er nog amper 350 geïnteresseerden.
4 raadsleden stemmen voor de invoering van de live-stream.
6 raadsleden stemmen tegen het voorstel.

18. Subsidies Open Ruimtefonds
De lijst N-VA/CD&V stelt voor een deel van deze subsidie aan te wenden voor onze inwoners als tussenkomst voor
het aansluiten op het gescheiden rioleringsnetwerk, in concreto vraagt de lijst om de gemeentelijke subsidie voor de
aansluiting op het gescheiden rioleringsnetwerk op te trekken naar 50% van de aansluitingskosten beperkt tot een
maximum van 1 500 €/dossier.
4 raadsleden stemmen voor het voorstel.
6 raadsleden stemmen tegen het voorstel

19. Vragen en antwoorden.
a)
Beleidsplan 2020-2025:
Is het mogelijk om het ontwerp beleidsplan aan de inwoners voor te leggen via een inspraakronde in december?


De burgemeester antwoordt dat het beleidsplan eerstdaags wordt afgewerkt en begin december zal worden
verstuurd naar de raadsleden.

b)
Zwerfvuilactie:
Kan de gemeente de school en verenigingen bij de volgende acties betrekken gezien het weinige succes van de
afgelopen edities.


De burgemeester bevestigt dat, naast de school en de jeugdvereniging JEHO, alle verenigingen de kans
krijgen om deel te nemen aan de acties.

c)
Smarre: Er werd in de pers gesproken over een studieperiode door schepen Bauters. Hoelang loopt deze
studieperiode? Waarom zijn fietssuggestiestroken niet toegelaten?

d)

Schepen Janna Bauters antwoordt dat dit niet toegelaten wordt door de Administratie Wegen en Verkeer.
Zwembad buurdorpen: schepencollege gaf aan dit te onderzoeken. Is dit reeds gebeurd?



Er werd nog geen overeenkomst afgesloten.

e)

Knip kerk Sint-Maria-Horebeke: stand van zaken?


Dit onderwerp kwam reeds ter sprake onder punt 13 van de agenda en hoeft geen verdere uitleg.

f)
Fietsrek in St Kornelis: op een van de vorige gemeenteraden werd verwezen naar een fietsrek aan het
kerkplein in St.-Kornelis-Horebeke.. Op de school staat er een maar daarbuiten niet. Bij deze herhalen we opnieuw
onze vraag om te investeren in fietsrekken aan centrale locaties op openbaar terrein. In Sint- Kornelis zou dat bvb op
de hoek naast de oplaadpaal wagens kunnen zijn.


Er werden offertes gevraagd voor de levering van 3 fietsrekken.

g)
Is het mogelijk om vanaf 1.1.2020 geen wegwerpplastiek voor gemeentelijke activiteiten meer te gebruiken?
Toelichting: Dit voorjaar heeft de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goedgekeurd die overheden (lokale
besturen, Vlaamse overheidsinstellingen en Vlaamse agentschappen) vanaf volgend jaar verplicht om duurzaam
cateringmateriaal te gebruiken voor hun eigen werking en op evenementen. De focus komt te liggen op herbruikbare
materialen.
De nieuwe regelgeving betekent concreet dat overheden vanaf 2020 geen wegwerpbekers meer mogen gebruiken
binnen hun eigen werking, bijvoorbeeld aan waterfonteintjes of koffieautomaten. Op evenementen waar de overheden
zelf bepalen hoe de catering verloopt, mogen ze vanaf 2020 deelnemers geen wegwerpbekers, petflessen of blikjes
meer aanbieden. Voor de consumptie van drank moeten herbruikbare bekers of glazen voorzien worden.
Vanuit het oogpunt van zwerfvuil en de problematiek van het platiek vragen we dat de gemeente deze maatregel
invoert vanaf 1.1.2020. Is de gemeente hier klaar voor?


De burgemeester bevestigt dat deze wetgeving reeds wordt toegepast bij evenementen.

h)
Communicatie naar bewoners bij wegenwerken:
Op 16 & 17 oktober werd de straat Korsele afgesloten voor wegenwerken aan een van de ondergrondse leidingen. De
bewoners wisten nergens van, met alle gevolgen vandien, s’morgens op weg naar het werk. We vragen dat de
gemeente zelf instaat voor gepaste communicatie of toch duidelijkere afspraken maakt met de aannemer en hen erop
wijst indien het slecht verloopt. Graag toelichting?


De aannemer is verplicht een signalisatievergunning aan te vragen bij de gemeente. In de vergunning wordt
hij er op gewezen dat hij moet instaan voor het verwittigen van de bewoners van de straat.

i)
Communicatie naar verenigingen: De kerk van Sint-Kornelis-Horebeke wordt gebruikt voor een aantal
activiteiten, zoals concerten en recepties. Wat zijn de voorwaarden en procedures om van deze locatie te mogen
gebruik maken? En hoe wordt/werd dit gecommuniceerd want op de website is er nog niets over terug te vinden?


Het reglement hieromtrent staat nog niet op punt.

j)
Noord-Zuid bijdrage: rechtzetting. In werkelijkheid bedraagt deze bijdrage 125 euro ipv 2500 euro, zoals op
de vorige gemeenteraad verkeerdelijk door raadslid Verscheure gezegd. En die 125€ gaat dan nog enkel door als er
een activiteit doorgaat. Er is dus geen structurele inzet van middelen. Is het mogelijk dit toch structureler en
duurzamer in te zetten?

k)

Dit zal behandeld worden in een volgende zitting van de gemeenteraad, bij de bespreking van het
subsidiereglement.
Rijkswachtkazerne: wat is de stand van zaken in de verkoop?



De potentiële kopers kunnen tot eind oktober een bod uitbrengen. De beslissing zal normaliter volgen in
december.

l)
Kerkhof: we werden op de hoogte gebracht door verontruste inwoners dat er door gemeentepersoneel
opnieuw met de spuit werd rondgelopen. We hebben een schriftelijke vraag gesteld aan schepen Blommaert maar
mochten geen antwoord ontvangen tot op heden. Met welk middel wordt nu nog gesproeid om het kerkhof?


Schepen Blommaert bevestigt dat er geen sproeimiddelen werden gebruikt. Enkel bleekwater.

m)
Toewijzing contract onderhoud wegen:
Is het mogelijk inzage te krijgen in de procedure? Hoe is de aanbesteding bekend gemaakt? Is het mogelijk het
overzicht van de offertes en de weergave van het contract in te zien? Welke afspraken werden gemaakt rond het afval
(resten in graskanten, op stortplaats)? …


Schepen Blommaert antwoordt dat er 2 offertes werden opgevraagd en dat de gunning toegestaan werd aan
een inwoner. Het borstelen zal 2 keer per jaar plaatsvinden aan ongeveer 5 à 6 000 euro per keer en zal zich
beperken tot de kern, zijnde ongeveer 10 km aan wegen. Hij bevestigt tevens dat dit werd opgenomen in het

BBC.
Raadslid Hebbrecht vraagt in de toekomst welomschreven contracten te voorzien. Raadslid Verscheure treedt
dit bij en vraagt welke straten gezien worden als kern en waarom er maar 2 offertes werden opgevraagd
gezien de omvang van het prijskaartje.
De voorzitter vraagt of er nog bijkomende vragen zijn.
Die zijn er niet, waarop de zitting wordt gesloten.

Aldus vastgesteld in voormelde zitting.
De adjunct-algemeen directeur,

Freddy De Cuyper.

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

