Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN dinsdag 24 april 2018
Overeenkomstig artikel 252 §1 van het gemeentedecreet

OPENBARE ZITTING
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GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 MAART 2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem
het ter zitting aangepaste verslag van de gemeenteraadszitting van 27 maart 2018 goed.
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AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER

DE

POLITIEREGLEMENTEN

GETROFFEN

DOOR

HET

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de burgemeester).

















Besluit van het schepencollege van 20 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de Zevenbundertocht op zaterdag 14 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op zaterdag 31 maart 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 maart 2018 houdende een wijziging van een tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen voor beloften op zaterdag 7 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 maart 2018 houdende een aanvulling van een tijdelijk
bijzonder politiereglement naar aanleiding van de E3 Harelbeke voor elite op vrijdag 23 maart 2018.
Besluit van het schepencollege van 20 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de werken aan de N457.
Besluit van het schepencollege van 27 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van een dorpsontbijt georganiseerd door de Landelijke Gilde op zondag 20 mei 2018.
Besluit van het schepencollege van 27 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van een optreden aan café Rondelle (voet Taaienberg) op zondag 1 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 3 april 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van Blikveld (filmfestival) op zondag 22 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 3 april 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
Blikveld (filmfestival) op zondag 22 april 2018.
Besluit van het schepencollege van 3 april 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem op dinsdag 19 juni 2018.
Besluit van het schepencollege van 17 april 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van het schoolfeest van de Omer Wattez school op zaterdag 19 mei 2018.
Besluit van het schepencollege van 17 april 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
het schoolfeest van de Omer Wattez school op zaterdag 19 mei 2018.
Besluit van het schepencollege van 17 april 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
De Mirakelmakers op 7, 8 en 9 september 2018.
Besluit van het schepencollege van 17 april 2018 houdende het toestaan van een afwijking op de
geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten van
een streekbierenavond georganiseerd door Chiro Schorisse op zaterdag 21 april 2018.
Besluit van de Burgemeester van 27 maart 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
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naar aanleiding van Dwars door Vlaanderen op woensdag 28 maart 2018.
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GOEDKEUREN VAN EEN AANVULLEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HOLLEBEEKPAD
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Naar aanleiding van de ingebruikname van het nieuwe Hollebeekpad dienen maatregelen te worden
genomen om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen garanderen.
Daarom wordt voorgesteld om het Hollebeekpad voor te behouden voor voetgangers, fietsers en ruiters.
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-

Op het Hollebeekpad van het kruispunt met de Onderbossenaarstraat tot het kruispunt met
de Hollebeek en van het kruispunt met de Hollebeek tot het kruispunt met de Boitsbank in
beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:
De weg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het
begin en het einde van de voorbehouden weg worden gesignaleerd door:
 verkeersborden F99a
 verkeersborden F101a

-

Op het Hollebeekpad ter hoogte van het kruispunt met de Onderbossenaarstraat wordt
volgende maatregel ingevoerd:
De bestuurders moeten voorrang verlenen; de plaats waar de bestuurders, zo nodig,
moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden B1
 wegmarkeringen overeenkomstig artikel 76.2 van de wegcode
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AANSTELLEN VAN EEN WAARNEMEND ALGEMEEN DIRECTEUR
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-

In geval van afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur wordt de effectieve
aanstelling van de waarnemend algemeen directeur toevertrouwd aan de functiehouder van
het ambt, onder haar eigen verantwoordelijkheid.
De keuze van de vervanger wordt schriftelijk in email kenbaar gemaakt aan het secretariaat
en aan de vervanger door de functiehouder van het ambt, uiterlijk de 3de werkdag van de
afwezigheid of verhindering.

-

De functiehouder van het ambt van algemeen directeur kan uit onderstaande
personeelsleden kiezen als waarnemend algemeen directeur bij haar afwezigheid of
verhindering:
 mevr. Vanessa Deconninck, afdelingshoofd Interne Zaken
 mevr. Darline Vanden hende, afdelingshoofd Leven & Welzijn
 Mevr. Gemma Besard, wnd. afdelingshoofd Omgeving
 Mevr. Mirjam Sonck, afdelingshoofd Vrije Tijd
De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt
verbonden zijn.

-

Wanneer de functiehouder van het ambt van algemeen directeur bij haar afwezigheid of
verhindering geen keuze van vervanger schriftelijk kenbaar maakt, dan zal de effectieve
aanstelling van de waarnemend algemeen directeur toevertrouwd worden aan het college
van burgemeester en schepenen.

-

Het college van burgemeester en schepenen kan kiezen uit onderstaande personeelsleden
als waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van de functiehouder:
 mevr. Vanessa Deconninck, afdelingshoofd Interne Zaken
 mevr. Darline Vanden hende, afdelingshoofd Leven & Welzijn
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 Mevr. Gemma Besard, wnd. afdelingshoofd Omgeving
 Mevr. Mirjam Sonck, afdelingshoofd Vrije Tijd
De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt
verbonden zijn.
-
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Dit besluit treedt heden in werking.

AKTENAME VAN DE BUDGETWIJZIGING 2018/1 VAN DE KERKFABRIEK SINT PETRUS (SCHORISSE)
Bij schrijven van 25 maart 2018 ging het Centraal Kerkbestuur over tot de gecoördineerde indiening van
de budgetwijzigingen 2018/1 van de kerkfabriek Sint-Petrus Schorisse.
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van de budgetwijziging, wanneer deze
binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan.
Enkel wanneer de budgetwijziging de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan overschrijdt, moet de gemeente zich uitspreken over de goedkeuring van deze
budgetwijziging.
Door de financiële dienst wordt vastgesteld dat de ingediende budgetwijziging voor 2018 past in het
goedgekeurde meerjarenplan.
De gemeenteraad neemt akte van de ingediende budgetwijziging 2018/1 van de kerkfabriek Sint-Petrus
Schorisse.
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VERLENEN VAN EEN ADVIES OVER DE GECOÖRDINEERD INGEDIENDE REKENINGEN 2017 VAN DE
MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN
Het centraal kerkbestuur ging over tot de gecoördineerde indiening van de rekeningen 2017 van de
Maarkedalse kerkfabrieken (Nukerke, Louise-Marie, Etikhove, Kerkem en Schorisse).
Deze gezamenlijk ingediende rekeningen moeten onderworpen worden aan het advies van de
gemeenteraad en aan de goedkeuring door de provinciegouverneur.
De voorgelegde rekeningen 2017 van de kerkfabrieken werden nagezien door de financiële dienst. Er
werden geen opmerkingen geformuleerd.
Met eenparigheid van stemmen geeft de gemeenteraad een gunstig advies over de jaarrekeningen 2017
van de Maarkedalse kerkfabrieken.
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GOEDKEURING JAARREKENING 2017 EN BEGROTING 2018 VAN DE INTERLOKALE VERENIGING VLAAMSE
ARDENNEN
De gemeente Maarkedal maakt deel uit van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, het
samenwerkingsverband van openbare bibliotheken in de regio.
Jaarlijks moeten de jaarrekening van het voorbije werkjaar en de begroting voor het lopende werkjaar
goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Beide documenten zijn gemaild naar de leden van het
beheerscomité en door elk van hen goedgekeurd via mail.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 van
de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen goed.
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BESLUIT BETREFFENDE HET VERKRIJGEN VAN EEN RECHT VAN ONDERGRONDSE DOORGANG VOOR HET
LEGGEN VAN EEN RIOLERING GELEGEN NITTERVELDSTRAAT
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-

De gemeente zal op het hierna vermelde goed een erfdienstbaarheid van ondergrondse
3

doorgang voor het leggen van een riolering verwerven: perceel gelegen te Kafhoek te 9681
Nukerke, kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie C, nr. 45032C1144/00P002 en
45032C1144/00R002, eigendom van dhr. Jacques Bousar, zoals aangeduid op het plan dd. 16
april 2018 dat integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
-

De gemeente zal op het in artikel 1 vermelde goed het recht van ondergrondse doorgang
voor het leggen van een riolering vestigen:
• ten kosteloze titel;
• en onder de andere voorwaarden opgesomd in de bij onderhavig besluit gevoegde
ontwerpovereenkomst die integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
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GOEDKEURING GEMEENTELIJK GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR GC HET MARCA
Met de heropening van GC het Marca bleken een aantal bepalingen in het gebruikersreglement niet meer
correct, waardoor een aanpassing van dit gemeentelijk reglement zicht opdringt.
De huidige tarieven worden momenteel niet gewijzigd.
De aanpassingen in het reglement hebben betrekking op wijziging van de infrastructuur en een aangepaste
werkwijze door de dienst Vrije Tijd bij verhuur van de zaal.
De dienst Vrije Tijd werkte een gebruikersreglement, gebruikersovereenkomst en aanvraagformulier uit
voor gemeenschapscentrum het Marca.
Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-
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Het gemeentelijk gebruikersreglement voor gemeenschapscentrum het Marca wordt
goedgekeurd.
Het vorige gebruiksreglement van gemeenschapscentrum Het Marca, goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 30 december 2014, wordt opgeheven.
Dit reglement treedt heden in werking.

GOEDKEURING GEMEENTELIJKE GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR DE POLYVALENTE ZAAL IN MAARKEKERKEM
In het schepencollege van 16 januari 2018 werd beslist de werking van de polyvalente zaal af te bouwen
en de zaal enkel nog ter beschikking te stellen voor activiteiten die elders geen onderkomen vinden.
In het schepencollege van 20 februari 2018 werd beslist om, in afwachting van de bouw van het jeugd- en
bewegingscentrum De Maalzaak, de polyvalente zaal nog beperkt te gebruiken.
Het is de bedoeling dat de verschillende locaties, het Marca en de polyvalente zaal, elk gebruikt worden
voor bepaalde activiteiten, zodat beide zalen elkaar geen concurrentie aandoen. Daarnaast is het niet
langer de bedoeling in de polyvalente zaal nog activiteiten te laten doorgaan die een beter onderkomen
vinden in de parochiezalen, zoals eetfestijnen, ledenfeesten met eten en drinken, …
De dienst Vrije Tijd werkte een gebruikersreglement, gebruikersovereenkomst en aanvraagformulier uit
voor de polyvalente zaal in Maarke.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad het gemeentelijk gebruikersreglement voor de
polyvalente zaal in Maarke-Kerkem goed.
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GEWONE ALGEMENE VERGADERING WESTLEDE OP 5 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
De gemeente is aangesloten bij de intercommunale Westlede.
Westlede heeft bij schrijven van 3 april 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
zitting van de algemene vergadering op 5 juni 2018 om 19.15 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag algemene vergadering 5 december 2017
Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017
Verslag commissaris-revisor
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
Werkingsverslag 2017
Ontslag en benoeming bestuurders

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering dd. 5
juni 2018 van de intercommunale Westlede goed.
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SOLVA: UITTREDING PROVINCIE. GOEDKEURING ONTWERP STATUTENWIJZIGING VOOR DE
LOSKOPPELING VAN HET VAST KAPITAAL VAN SPECIFIEKE AANDELEN.
De gemeente Maarkedal is aangesloten bij SOLVA (Intergemeentelijke Samenwerking voor
Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen).
Artikel 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (zoals
gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) op grond waarvan de provincies uiterlijk op 31 december 2018
dienen uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en op grond waarvan de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hun statuten moeten aanpassen om voormelde uittreding
mogelijk te maken.
Een financiële regeling met de provincie kan in de toekomst enkel uitgevoerd worden mits:
 in een eerste beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vooreerst wordt losgekoppeld
van specifieke (categorieën van) aandelen, waaronder de aandelen van de provincie;
 in een tweede beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vervolgens wordt verminderd
door omzetting naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale kapitaalswaarde van de
provincie;
Beide voorwaarden voor uitvoering van een financiële regeling met de provincie vereisen bijgevolg een
wijziging van de artikelen 8 en 9 van de statuten.
De statutenwijziging houdende loskoppeling van het vast kapitaal van specifieke aandelen moet worden
doorgevoerd ingevolge de wettelijke verplichting om de statuten aan te passen in functie van de uittreding
van de provincie uiterlijk op 31 december 2018. Deze statutenwijziging kan bijgevolg in afwijking van
artikel 42 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, aan de
deelnemers van SOLVA voorgelegd worden tijdens het verkiezingsjaar 2018.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad volgende zaken goed:
-

de loskoppeling van het kapitaal van SOLVA van specifieke (categorieën van) aandelen.

-

artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt 31.769.373,94 euro en wordt
vertegenwoordigd door 29.017 A1-aandelen, 5.000 B1-aandelen en 20 C1-aandelen, elk met
een nominale waarde van 933,38 euro.
Het kapitaal van de vennootschap dat het vast gedeelte te boven gaat, wordt
vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal nieuw uit te geven aandelen op naam,
aangeduid, overeenkomstig artikel 9 van de statuten al naargelang de hoedanigheid van de
inschrijver, als “A2-aandelen”, “B2-aandelen” dan wel “C2-aandelen”, elk met een nominale
waarde van 25 euro per aandeel.
Het kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging
dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van
bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
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Te vervangen door :
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt 31.769.373,94 euro.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig
artikel 9 van de statuten.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging
dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van
bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
-

artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen
A”, zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door
gemeenten, (ii) een klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2aandelen”) dewelke onderschreven worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C
(“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door
andere aandeelhouders dan gemeenten en provincies.
Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.
Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de
aandelen A, B en C.
Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan 20 procent van het totale
maatschappelijk kapitaal.
Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen
de deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze
goedkeuring kan slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de
goede uitvoering van de verbintenissen.
Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die
door deze worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”
Te vervangen door :
“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen
A”, zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door
gemeenten, (ii) een klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2aandelen”) dewelke onderschreven worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C
(“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door
andere aandeelhouders dan gemeenten en provincies.
De A1-aandelen, B1-aandelen en C1-aandelen hebben elk een nominale waarde van 933,38
euro. De A2-aandelen, B2-aandelen en C2-aandelen hebben elk een nominale waarde van
25 euro.
Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.
Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de
aandelen A, B en C.
Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan 20 procent van het totale
maatschappelijk kapitaal.
Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen
de deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze
goedkeuring kan slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de
goede uitvoering van de verbintenissen.
Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die
door deze worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”
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SOLVA: UITTREDING PROVINCIE. GOEDKEURING ONTWERP VAN STATUTENWIJZIGING VOOR DE
OMZETTING VAN HET VAST KAPITAAL NAAR VARIABEL KAPITAAL.
De gemeente Maarkedal is aangesloten bij SOLVA (Intergemeentelijke Samenwerking voor
Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen).
Artikel 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (zoals
gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) op grond waarvan de provincies uiterlijk op 31 december 2018
dienen uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en op grond waarvan de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hun statuten moeten aanpassen om voormelde uittreding
mogelijk te maken.
Een financiële regeling met de provincie kan in de toekomst enkel uitgevoerd worden mits:
 in een eerste beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vooreerst wordt losgekoppeld
van specifieke (categorieën van) aandelen, waaronder de aandelen van de provincie;
 in een tweede beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vervolgens wordt verminderd
door omzetting naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale kapitaalswaarde van de
provincie;
Beide voorwaarden voor uitvoering van een financiële regeling met de provincie vereisen bijgevolg een
wijziging van de artikelen 8 en 9 van de statuten.
De statutenwijziging houdende loskoppeling van het vast kapitaal van specifieke aandelen moet worden
doorgevoerd ingevolge de wettelijke verplichting om de statuten aan te passen in functie van de uittreding
van de provincie uiterlijk op 31 december 2018. Deze statutenwijziging kan bijgevolg in afwijking van
artikel 42 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, aan de
deelnemers van SOLVA voorgelegd worden tijdens het verkiezingsjaar 2018.
Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad volgende zaken goed:
-

de omzetting van het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA naar het variabel kapitaal, ten
belope van de nominale kapitaalswaarde van de provincie.

-

artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt 31.769.373,94 euro.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig
artikel 9 van de statuten.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging
dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van
bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
Te vervangen door:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt 27.102.485,85 euro.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig
artikel 9 van de statuten.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging
dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van
bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
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ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVA VAN 13 JUNI 2018: GOEDKEUREN VAN DE AGENDA
De gemeente is aangesloten bij de intercommunale SOLVA.
SOLVA heeft bij schrijven van 15 maart 2018 het gemeentebestuur opgeroepen om deel te nemen aan de
zitting van de algemene vergadering op woensdag 13 juni 2018 om 19 uur in CC De Brug, Parklaan 16 te
Kluisbergen.
7

De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samenstelling van het bureau.
Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017.
Jaarrekening per 31 december 2017.
Verslag van de Commissaris.
Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017.
Vernieuwing mandaat Commissaris.
Statutenwijziging SOLVA : ontwerpen tot wijziging.
7.1. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van specifieke
aandelen.
7.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel kapitaal.

Met eenparigheid van stemmen keurt de gemeenteraad de agenda van de algemene vergadering van 13
juni 2018 van SOLVA goed.
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ALGEMENE VERGADERING GASELWEST OP 25 JUNI 2018: GOEDKEURING VAN DE AGENDA, VERZOEK
TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN GASELWEST VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019,
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN 1 APRIL TOT EN MET 29 MAART 2037, STATUTENWIJZIGINGEN EN
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het
Westen.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 25 juni 2018 plaats heeft in het
Businessgebouw van KSV te Roeselare.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met uitzondering van PBE)
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende
verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om
in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering
om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april
2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag
dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het
aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603
van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze
nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de
toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang
vindt vanaf 29 maart 2019.
Het voorstel tot verlenging is uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423
van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid
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van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging
beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba
en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
- naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
- doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
- introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
- regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de verschillende
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
- winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
- vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
- actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
 aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële
inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
- aantal leden van de raad van bestuur;
- genderbepaling;
- mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
- inlassing opstelling code goed bestuur;
- mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe
te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

Met eenparigheid van stemmen beslist de gemeenteraad het volgende:
-

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 25 juni 2018 :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Gaselwest, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met
o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 20192024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1.
Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van
artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van
het doel
3.2.
Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en
met 4 bij authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie
van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba
overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
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9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met
betrekking tot het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
-

De gemeenteraad formuleert en ondersteunt een verzoek tot verschuiving van de huidige
statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar
1 april 2019 (*)

-

De gemeenteraad formuleert en keurt een verzoek goed tot verlenging van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en beslist
haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd
na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn
gevoegd (*)

-

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het
decreet over het lokaal bestuur.

-
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing.

MONDELINGE VRAGEN
 Wegenis- en rioleringsproject Kolpaartstraat
Raadslid Danny Provost vraagt of er nog een bewonersvergadering wordt georganiseerd voor de
bespreking van de ontwerpplannen wegenis en riolering van de Kolpaartstraat.
Antwoord: In het ontwerp werd rekening gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in
de reeds georganiseerde bewonersvergadering. Er wordt geen bijkomende bewonersvergadering
georganiseerd. Voor deze werken moet nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hierbij
hoort een openbaar onderzoek waarbij de bewoners bezwaren kunnen indienen.
 Watervoorziening Tenhoutestraat
Raadslid Herman Van Boven vernam dat er problemen zijn ontstaan met de watervoorziening langs de
Tenhoutestraat door toedoen van de werken en vraagt hoe hieraan geremedieerd wordt.
Antwoord: Het klopt dat door de wegeniswerken het water vervuild geraakte. Farys zal tot het einde
van de werken de opvangput die het bronwater opvangt, vullen met leidingwater.
 Omleiding naar aanleiding van aanleg fietspad N457
Raadslid Herman Van Boven merkte op dat langs Ladeuze en Eikenberg de verkeersborden de ene dag
zijn opgesteld, de andere dag weer niet en vraagt naar de reden daarvoor.
Antwoord: Het betreft de omleiding die is ingesteld voor de aanleg van de fietspaden langs de N457.
Deze omleiding maakt het voorwerk uit van een politiereglement. We stelden vast dat de voorgestelde
omleiding niet altijd even logisch in elkaar zit. De gemeentediensten monitoren de situatie dagelijks en
sturen deze bij in overleg met de aannemer en het studiebureau. De reden waarom de voorbije weken
de borden waren opgesteld en daarna weer werden weggehaald, was omdat was aangekondigd dat
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de werken zouden aanvatten op 9 april, maar de uitzettingswerken op dat moment nog niet waren
afgerond waardoor het verkeer omleiden nog niet nodig was. Er wordt getracht om de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Het is een dynamisch proces waarbij bijsturing noodzakelijk zal zijn en met de
bijhorende vertaling op het terrein. Opmerkingen m.b.t. de omleiding mogen altijd overgemaakt
worden aan de dienst patrimonium.

Namens de gemeenteraad:
i.o.
De gemeentesecretaris,
L. JOURQUIN

De voorzitter,
N. TEIRLINCK
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