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Agenda
Openbare zitting
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 26.04.2018.
AGB ASSENEDE
Goedkeuren jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting.
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
Kennisnemen jaarrekening 2017 Welzijnsband Meetjesland.
VENNOOTSCHAPPEN
Goedkeuren van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28.06.2018
en aanstellen van een volmachtdrager en plaatsvervanger.
HULPVERLENINGSZONE CENTRUM
Verlenen gunstig advies nieuwe samenstelling Hulpverleningszone Centrum.
FINANCIËN
Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2018.
CULTUUR
Goedkeuren addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland
INTERCOMMUNALES
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.

INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda van de jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.
INTERCOMMUNALES
Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IVM op 13.06.2018.
EVENEMENTEN
Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Harleydag te Bassevelde op 08.07.2018.
INTERCOMMUNALES
Goedkeuren agendapunten Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
18.06.2018, verzoek tot verschuiving einddatum, verlenging duurtijd en andere
statutenwijzigingen, en vaststellen mandaat.
INTERCOMMUNALES
Aanduiden plaatsvervanger voor de Algemene Jaarvergaderingen van TMVS dv (FARYS).
INTERCOMMUNALES
Goedkeuren agenda en agendapunten Algemene Jaarvergadering van TMVS dv (FARYS) op
20.06.2018 en vaststellen mandaat.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 26.04.2018.

De notulen van de gemeenteraad van donderdag, 26.04.2018 werden voorgelegd en goedgekeurd.
Stemresultaat: 21 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Dominique Buysse, Alex Meulebroeck,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Marc De Schepper, Marcel Scheir,
Nic Van Zele, Annie Cuelenaere, Stany Buysse, Francine De Weweire,
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse, Heidi Schaght,
Sabina De Craecker, Bianca Buysse)
1 onthouding (Hilde Baetsle)
2.

AGB Assenede: Goedkeuren jaarrekening 2017 en verlenen van kwijting.

Bevoegdheden


Artikel 236 en 243 van het Gemeentedecreet.

Wetten en Reglementen




Statuten van het AGB Assenede goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 januari 2009 en latere
wijzigingen.
Artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 616 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verwijzingsdocumenten




Jaarrekening 2017 AGB Assenede.
Verslag commissaris revisor jaarrekening 2017 AGB Assenede
Ontwerpbesluit Raad van Bestuur 31.05.2018 betreffende vaststellen jaarrekening 2017
AGB Assenede
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Verantwoording





Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. De
jaarrekening 2017 loopt van 01.01.2017 tot en met 31.12.2017.
De jaarrekening 2017 AGB Assenede wordt afgesloten met een verlies dat overgedragen wordt
naar 2018.
De commissaris revisor kwam langs voor nazicht van de boekhouding en de jaarrekening 2017 en
bezorgt ons een verslag van nazicht.
De Raad van Bestuur AGB Assenede van 31.05.2018 heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld.

Tussenkomsten
Mevrouw Evelien Van Hamme, secretaris van de Raad van Bestuur van het AGB, vervoegt de zitting
en geeft een korte toelichting bij het negatief resultaat van de jaarrekening AGB Assenede.


De CD&V-fractie verwijst naar de statuten waarin staat dat er naast de jaarrekening ook de
verplichte rapportering van een ondernemingsplan en een activiteitenverslag is opgenomen. Ook
in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB is in artikel 18 sprake van een
jaarlijks ondernemingsplan, een operationeel plan, een activiteitenverslag en een
evaluatieverslag. Geen enkele van die plannen of verslagen zijn ooit voorgelegd. Wat is hiervan
de reden?
De secretaris van het AGB antwoordt dat dit te maken heeft met tijdsgebrek waardoor er maar
een beperkte rapportering mogelijk is. Zij zal de statuten nog eens goed nalezen en zien hoe deze
rapportering kan verbeterd worden.
Het college van burgemeester en schepenen zal deze opmerking meenemen en bespreken in het
directiecomité.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2017 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 2
Er wordt kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur van het AGB Assenede, aan de
leden van het directiecomité van het AGB Assenede en aan de commissaris revisor.
Mevrouw Evelien Van Hamme, secretaris raad van bestuur van het AGB, verlaat de vergadering.
3.

Kennisnemen jaarrekening 2017 Welzijnsband Meetjesland.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005 artikel 42.

Wetten en Reglementen



Artikel 193 van het BBC-besluit.
Het OCMW-decreet van 19.12.2008, art. 228.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (in het
bijzonder artikel 193) en latere wijzigingen

Verwijzingsdocumenten





Brief van 09.05.2018 van de Welzijnsband Meetjesland.
Jaarrekening 2017 van de Welzijnsband Meetjesland.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27.04.2018.
Verslag van het college van commissarissen aan de leden van de algemene vergadering.

Verantwoording


Aangezien de OCMW-verenigingen van publiekrecht zijn onderworpen aan hetzelfde toezicht en
dezelfde controle als OCMW’s moet een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening ook ter
kennisneming bezorgd worden aan de gemeenteraden.

Tussenkomsten




CD&V vraagt hoe er in Assenede wordt omgegaan met het vernietigen van documenten in het
kader van archivering.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er een archivaris van de
Welzijnsband is aangesteld die zowel voor het OCMW als de gemeente de archivering opvolgt en
organiseert.
De algemeen directeur vult aan dat dit gebeurt op basis van selectierichtlijnen die zijn opgemaakt
op Vlaams niveau en waar gemeenten en OCMW's zich dienen aan te houden. In het OCMW zijn
deze richtlijnen al geïmplementeerd. In de gemeente is dit al in een aantal diensten gebeurd
maar nog niet overal. Dit is een tijdsintensief proces en de archivaris is maar een beperkt aantal
uur beschikbaar. Voor de uitvoerende taken beschikken we wel over een artikel 60 medewerker.
Haar contract loopt binnen enkele maanden wel af en de algemeen directeur hoopt dat dit
minstens deeltijds kan worden verlengd.
CD&V vraagt of er ook aandacht is voor digitale archivering?
De algemeen directeur antwoordt dat de meeste aandacht voorlopig naar het papieren archief
gaat. Op vlak van digitaal archiveren zijn er nog geen duidelijke richtlijnen vanuit Vlaanderen.
Wel zijn er een aantal maatregelen genomen om ons hierop voor te bereiden zoals het opslaan
van documenten in PDF, het aanpassen van de mappenstructuur, geen mappen gebruiken met
namen van medewerkers, afspraken rond naamgeving van documenten, …. We rekenen op onze
archivaris om ons ook op vlak van digitaal archief verder te begeleiden.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging Welzijnsband
Meetjesland.
Art. 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en
aan de Welzijnsband Meetjesland
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4.

Goedkeuren van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28.06.2018
en aanstellen van een volmachtdrager en plaatsvervanger.

Bevoegdheid


Gemeentedecreet, en in het bijzonder artikel 42.

Wetten en Reglementen


De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180.

Verwijzingsdocumenten




Brief van 03.05.2018 van de cvba Zefier m.b.t. de uitnodiging tot de bijzondere algemene
vergadering van de cvba Zefier op 28.06.2018.
De documenten die bij de oproeping gevoegd zijn.
Besluit van de gemeenteraad van 30.11.2017 met betrekking tot de herstructureringsoperatie en
splitsing Finiwo.

Verantwoording




Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier.
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28 m.b.t. de bijeenroeping en de
werking.
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.

Tussenkomst






SamenPlus draagt de heer Marcel Scheir, als volmachtdrager van de gemeente Assenede, en de
heer Hubert Staelens, als plaatsvervanger van de gemeente Assenede, voor voor de bijzondere
algemene vergadering op 28.06.2018.
CD&V en N-VA doen geen voordrachten.
Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking.
N-VA vraagt een aparte stemming over artikel 1 met de agenda.

Stemmen
Stemming over artikel 1 (agenda): met eenparigheid van stemmen
Stemming over artikel 2 en 3 (volmachtdrager en plaatsvervanger) :
Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Sabina De Craecker)
BESLUIT
Artikel 1
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, keurt de gemeenteraad de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de
cvba Zefier van 28.06.2018 goed, zijnde
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1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op
31.12.2017.
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest
DV over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV.
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar
afgesloten op 31.12.2017.
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV.
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV
over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV
over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het
boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31.12.2017.
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV.
Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

Art.2.
De heer Marcel Scheir, Landsdijk 87 te Bassevelde, aan te duiden als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op
28.06.2018.
Art.3.
De heer Hubert Staelens, Fonteinestraat 21 te Assenede, aan te duiden als plaatsvervangend
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan bijzondere algemene vergadering van de
cvba Zefier op 28.06.2018.
5.

Verlenen gunstig advies nieuwe samenstelling Hulpverleningszone Centrum.

Bevoegdheid


Gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42.
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Wetten en Reglementen





Wet van 15.05.2007 betreffende de Civiele Veiligheid, inzonderheid de artikelen 14 en 15.
Koninklijk Besluit van 04.03.2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18.01.2018).
Artikel 3 § 2 voorziet dat minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn om geldig te kunnen
beraadslagen.
Het arrest van de Raad van State van 23.09.2011 (n°215.302) waaruit blijkt dat met ‘het advies
van de autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld.

Verantwoording












Overeenkomstig artikel 14 van de Wet Civiele Veiligheid bepaalt de Koning de territoriale
afbakening van de zones, op voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones, na
overleg in de Ministerraad.
Dit provinciaal raadgevend comité van de zones is samengesteld uit alle burgemeesters van de
provincie en wordt voorgezeten door de gouverneur.
Het comité wint het advies in van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de
provincie en op basis hiervan formuleert het een advies aan de Koning.
De gemeente Nevele neemt bij gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 de princiepsbeslissing
om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
De stad Deinze neemt bij gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 kennis van de beslissing
van Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Nevele en Deinze fuseren vanaf 1 januari 2019 tot de gemeente Deinze.
De gemeente Waarschoot neemt bij gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 de
princiepsbeslissing om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
De gemeente Zomergem neemt bij gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 de
princiepsbeslissing om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
De gemeente Lovendegem neemt bij gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 de
princiepsbeslissing om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Vanaf 1 januari 2019 fuseren Waarschoot, Zomergem en Lovendegem tot de gemeente
Lievegem.

Stemmen
Artikel 1
Art. 2.
Stemresultaat:

Akteneming
Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en
Lievegem om vanaf 1 januari 2019 toe treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Art. 2
De gemeenteraad geeft hierin een gunstig advies en mandateert de burgemeester om hierover te
stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.
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6.

Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2018.

Bevoegdheid


Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 1.

Wetten en Reglementen



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
Het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.

Verwijzingsdocumenten


Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties na de begrotingswijziging van de
Hulpverleningszone Centrum.

Verantwoording










De zoneraad van Hulpverleningszone Centrum heeft op 27 oktober 2017 de begroting voor het
dienstjaar 2018 goedgekeurd.
Voor de gemeente Assenede werden in het budget 2018 volgende dotaties opgenomen :
- exploitatie : € 653.700,34
- investeringen : € 72.124,20
De initiële begroting 2018 van de Hulpverleningszone werd bijgestuurd. Een belangrijke
aanpassing van de begroting betreft het compenseren van de gemeenten die bij de zonevorming
roerende goederen ingebracht hebben. Deze compensatie gebeurt vanuit het resultaat op de
rekening 2017 van de Hulpverleningszone. Ook het investeringsbudget werd herzien.
Het ontwerp van de begrotingswijziging werd door de begrotingscommissie op 17 april 2018
besproken waarna het door het college van de Hulpverleningszone op 25 april 2018 werd
goedgekeurd.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone dienen goedgekeurd te
worden door de gemeenteraad.
In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde
verdeelsleutel worden voor 2018 door de gemeente Assenede volgende dotaties toegekend aan
de Hulpverleningszone Centrum :
- exploitatie : € 310.345,68
- investeringen : € 63.188,46
De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2018 door de zoneraad is ingepland op 27
juni 2018.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging
uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
gemeenraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2018 definitief te kunnen goedkeuren.

Tussenkomsten


De CD&V-fractie stelt vast dat het al langer bekend is dat de voertuigen van de brandweer
Assenede kunnen ingebracht worden. De fractie vraagt waarom dit niet voorzien werd in het
oorspronkelijk budget en wat er recurrent nog zal terugvloeien naar de gemeente.
Het College van burgemeester en schepenen antwoordt dat het bedrag dat terugkomt naar de
gemeente afhangt van het resultaat van de jaarrekening en daarom niet op voorhand kan
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vastgelegd worden. Er is een afspraak dat er in de eerste plaats elk jaar 1 miljoen euro wordt
voorzien voor de pensioenreserves. Als er dan nog overschotten zijn worden deze verdeeld
onder de gemeenten die roerende goederen hebben ingebracht. We zullen nu voor de tweede
keer een bedrag in mindering mogen brengen van onze bijdrage. Er blijft dan nog ongeveer
100.000,00 tot 150.000,00 euro openstaan.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De dotatie van de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2018 als volgt aan te passen :
- exploitatie : € 310.345,68
- investeringen : € 63.188,46
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverleningszone Centrum.
7.

Goedkeuren addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005.

Verwijzingsdocumenten



Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad d.d. 01.06.2017 ‘Vaststellen reglementen
UiTPAS Meetjesland’.
Getekende samenwerkingsovereenkomst tussen COMEET, Stad Eeklo, OCMW Eeklo,
Gemeentebestuur Assenede en OCMW Assenede d.d. 14.12.2017.

Verantwoording









UiTPAS Meetjesland is een project dat cultuur- en vrijetijdsparticipatie bevordert. Het is een
spaar- en voordelen programma voor de vrije tijd. Er kunnen niet alleen punten gespaard
worden, ook mensen in armoede kunnen met de UiTPAS genieten van speciale kortingen of
reductietarieven.
UiTPAS Meetjesland ging van start op 01.09.2017 met als partner Stad Eeklo, OCMW Eeklo,
Gemeentebestuur Assenede, OCMW Assenede en COMEET. Naast het regionaal reglement
UiTPAS Meetjesland werd er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waar de
verwachtingen naar en afspraken tussen de verschillende partijen werden vastgelegd.
Op 01.09.2018 breidt de UiTPAS Meetjesland regio uit. Gemeentebestuur Maldegem en OCMW
Maldegem sluiten aan als partner voor het UiTPAS Meetjesland project.
Er wordt een addendum toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst waar ook de
verwachtingen naar en afspraken met Gemeentebestuur en OCMW Maldegem expliciet worden
gemaakt.
Het addendum wordt voorgelegd aan de betrokken besturen ter goedkeuring
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het addendum regionale samenwerkingsoverkomst UiTPAS Meetjesland
opgemaakt n.a.v. de toetreding van Gemeentebestuur en OCMW Maldegem tot de UiTPAS-regio op
01.09.2018 goed.
Art. 2
Het addendum regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland gaat van kracht op
01.09.2018.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de UiTPAS Meetjesland partners, Stad Eeklo,
OCMW Eeklo, COMEET, Gemeentebestuur Maldegem en OCMW Maldegem.
8.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 48 van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking van 06.07.2001 met
betrekking tot de onverenigbaarheden

Verwijzingsdocumenten



Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco.
Schrijven van Veneco met uitnodiging tot de jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.

Verantwoording




Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de
jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.
De afgevaardigde en de plaatsvervanger dienen lid te zijn van de gemeenteraad.
Raadslid Mevr. Francine De Weweire mag als lid van de Raad van Bestuur niet aangeduid worden
als mandataris-vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt de heer Servaas Van Eynde, als mandataris-vertegenwoordiger van de
gemeente Assenede en de heer Marcel Scheir, als plaatsvervanger van de gemeente Assenede,
voor voor de jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.
CD&V en N-VA doen geen voordrachten. Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd
met handopsteking.

81

Stemmen
Stemresultaat:

14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Sabina De Craecker)

BESLUIT
Artikel 1
De Heer Servaas Van Eynde wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de
jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.
Art. 2
De Heer Marcel Scheir wordt aangeduid als plaatsvervanger voor jaarvergadering van Veneco op
12.06.2018.
Art. 3.
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente Assenede, houder van 94 aandelen, die zal deelnemen
aan de Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12.06.2018
om 18.00 u in ‘Woestyne Meeting & Event Venue’ te 9880 Aalter – Watermolenstraat 2 het mandaat
te geven om:
Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen;
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art. 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer deze beslissing over te maken aan de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
9.

Goedkeuren van de agenda van de jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 48 van het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking van 06.07.2001 met
betrekking tot de onverenigbaarheden

Verwijzingsdocumenten



Statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco
Schrijven van Veneco met uitnodiging tot de jaarvergadering van Veneco op 12.06.2018
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Verantwoording



De gemeente Assenede is aangesloten bij de intercommunale Veneco.
De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:
1.Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 07.12.2017.
2.Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur.
3.Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting en balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het
resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting.
4.Verslag van de commissaris.
5.Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en
verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en goedkeuring van
het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat
met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te
beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken, of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het
controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en de
verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te
worden neergelegd.
6.Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7.Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8.Benoeming bestuurders.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de
Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 12.06.2018:
1.Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 07.12.2017.
2.Jaarverslag 2017 Raad van Bestuur.
3.Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
rechtspersonenbelasting, en balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat
met toepassing van de vennootschapsbelasting.
4.Verslag van de commissaris.
5.Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking
van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en goedkeuring van het
jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat met
toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad van Bestuur om te beslissen
in functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken,
of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met het controlekantoor onder
wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en de verwerking van het
resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden beschouwd en dient te worden neergelegd.
6.Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
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7.Verlenen van kwijting aan de commissaris.
8.Benoeming bestuurders
Art. 2
De agendapunten van de algemene vergadering van Veneco van 12 juni 2018 om 18.00 uur in
‘Woestyne Meeting & Event Venue’ te 9880 Aalter, zoals opgenomen in de uitnodiging van 14 maart
2018 worden goedgekeurd, met dien verstande dat de agendapunten “Balans, resultatenrekening,
toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de
vennootschapsbelasting” en “Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de
toelichting en verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting en
goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking van
het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting, inclusief delegatie aan Raad van
Bestuur om te beslissen in functie van het bekomen resultaat bij de Dienst voor Voorafgaande
Beslissingen in fiscale zaken of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van een overleg met
het controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee jaarrekeningen en
welke verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden weerhouden en dient
te worden neergelegd” worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
De genoemde agendapunten hebben betrekking op het toepasselijk inkomstenbelastingregime voor
de activiteiten van Veneco.
Veneco heeft een aanvraag ingediend bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB)
om een beslissing te verkrijgen waarin bevestigd zou worden dat Veneco onderworpen is aan de
rechtspersonenbelasting. Deze aanvraag is het gevolg van de nieuwe werkingsmethoden van Veneco
sinds het boekjaar 2017.
In afwachting van de bevestiging door de DVB is de toepassing van de rechtspersonenbelasting op de
activiteiten van Veneco precair. Indien er geen positieve beslissing betreffende de toepassing van de
rechtspersonenbelasting kan worden bekomen, zou er dan ook voor worden geopteerd om het
regime van de vennootschapsbelasting toe te passen voor de betrokken jaarrekening en
resultaatsverwerking. In dit kader verlenen de deelnemers van Veneco zowel de goedkeuring voor
een jaarrekening, omvattende het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting,
alsook de verwerking van het resultaat met toepassing van de rechtspersonenbelasting, als voor een
jaarrekening en de verwerking van het resultaat met toepassing van de vennootschapsbelasting.
Hierop aansluitend wordt delegatie verleend aan de Raad van Bestuur van Veneco om te beslissen in
functie van het bekomen resultaat bij de DVB of, bij gebreke daarvan, in functie van de uitkomst van
een overleg met het controlekantoor onder wiens bevoegdheid Veneco valt, welke van de twee
jaarrekeningen en de verwerking van het resultaat als definitief goedgekeurd dient te worden
beschouwd en dient te worden neergelegd.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer deze beslissing over te maken aan de Intergemeentelijke Vereniging
Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen
10. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IVM op 13.06.2018.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet 15.07.2005
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Wetten en Reglementen



Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen.
De statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30 bis.

Verwijzingsdocumenten







De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 13.06.2018, vastgesteld door de Raad
van Bestuur in zijn zitting van 20.03.2018.
Het aangetekend schrijven van IVM van 19.04.2018 inzake de uitnodiging tot de algemene
vergadering van 13.06.2018 met de agenda en de informatie betreffende de agendapunten.
Het aangetekend schrijven van IVM van 03.05.2018 betreffende de informatie over agendapunt
3 (verslag van de commissaris).
De beslissing van de gemeenteraad 28.02.2013 waarbij de heer Marc De Schepper en de heer
Marcel Scheir, respectievelijk als eerste en tweede bestuurder bij IVM worden voorgedragen en
de beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27.03.2013 houdende de benoeming.
De beslissing van de gemeenteraad 28.05.2014 waarbij de heer Hubert Staelens als
vertegenwoordiger en mevrouw Annie Cuelenaere als plaatsvervangend vertegenwoordiger
werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering van IVM voor de duurtijd van de
huidige legislatuur.

Verantwoording



De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 13.06.2016 om 19.00 uur in de
vergaderzaal van het administratief gebouw, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo.
De agenda van de algemene vergadering omvat volgende agendapunten:
o Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in
2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers.
o Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017.
o Verslag van de commissaris.
o Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017.
o Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
o Verlenen van kwijting aan de commissaris.
o Varia.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 13.06.2018 en
aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in
2017 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers.
2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2017.
3. Verslag van de commissaris.
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2017.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
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6. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
7. Varia.
Art. 2
De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren
om op de algemene vergadering van IVM van 13.06.2018 zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. De volmachtdrager beschikt over het
totaal van het aantal stemmen waarover de gemeente beschikt, zijnde 13.942 stemmen.
11. Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Harleydag te Bassevelde op 08.07.2018.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, artikel 42.

Wetten en Reglementen









De wet van 31.12.1963 en de wet van 28.03.2003 betreffende de civiele bescherming.
De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid.
Het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26.10.2006 betreffende de nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30.03.2009 betreffende het algemeen nood- en
interventieplan van de Provinciegouverneur.
De Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30.03.2009 betreffende de goedkeuring van de
provinciale nood- en interventieplannen.
De Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30.03.2009 betreffende de disciplines.
De omzendbrief van 10.12.1987 betreffende de ordehandhaving.

Verwijzingsdocumenten





Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Harleydag te Bassevelde op 08.07.2018.
Nota van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum van
01.02.2011 betreffende goedkeuring van NIP – Reikwijdte en aanvaarding door de
gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 19.12.2008 houdende aanvaarding van het gemeentelijk
algemeen nood- en interventieplan Assenede.

Verantwoording



De opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan is aangewezen naar aanleiding van de
Harleydag te Bassevelde op 08.07.2018.
Dit BNIP moet goedgekeurd worden door de veiligheidscel, aanvaard worden door de
gemeenteraad, en in laatste instantie goedgekeurd worden door de Provinciegouverneur.

Tussenkomsten





Het college van burgemeester en schepenen wil nog een aanpassing doen aan het document dat
ter stemming voorligt. De locatie voor de CP-OPS is niet het oud-gemeentehuis van Bassevelde
maar wel de gemeenteschool in de Nieuwe Boekhoutestraat.
Aanpassing BNIP : De locatie voor de CP-OPS niet in het oud-gemeentehuis van Bassevelde, maar
in de gemeenteschool in de Nieuwe Boekhoutestraat.
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Stemmen
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt naar aanleiding van de Harleydag te Bassevelde
op 08.07.2018 wordt aanvaard.
Art.2
Een afschrift van dit besluit samen met een exemplaar van het BNIP Harleydag te Bassevelde wordt
overgemaakt aan de Provinciegouverneur.
12. Goedkeuren agendapunten Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
18.06.2018, verzoek tot verschuiving einddatum, verlenging duurtijd en andere
statutenwijzigingen, en vaststellen mandaat.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 en latere wijzigingen en aanvullingen.

Wetten en Reglementen





Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd op 18.01.2013.
Het Vlaams decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 met principiële inwerkingtreding op
01.01.2019 en latere wijzigingen en aanvullingen.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen en aanvullingen.
De statuten van Imewo.

Verwijzingsdocumenten




De oproep van Imewo in een aangetekend schrijven dd. 19.03.2018 om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op 18.06.2018.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur van Imewo in zitting
van 16.03.2018.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.02.2013 betreffende de aanstelling van mevr. Hilde Baetslé als
mandataris-vertegenwoordiger en dhr. Hubert Staelens als plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van Imewo voor een periode van 6 jaar.

Verantwoording






De gemeente Assenede neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de
verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Verzoek tot verschuiven einddatum van 09.11.2019 naar 01.04.2019:
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De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Imewo (met uitzondering van
PBE) vermelden de datum van 09.11.2019 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 01.04.2019. 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 31.03.2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018, 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 01.04.2019 tot en met 29.03.2037:
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22.12.2017 voorgesteld om de duurtijd van
de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 01.04.2019 tot en met
29.03.2037. 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 29.03.2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22.12.2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid 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.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op
basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda
door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op
deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe
voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten
over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te
maken van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
Statutenwijzigingen:
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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
01.07.2018:
* 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 22.12.2017 met principiële
inwerkingtreding op 01.01.2019 :
* 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.
Tussenkomsten






SamenPlus herbevestigt de aanstelling van mevr. Hilde Baetslé, als mandatarisvertegenwoordiger van de gemeente Assenede, en dhr. Hubert Staelens, als plaatsvervanger van
de gemeente Assenede, voor de algemene vergadering van Imewo op 18.06.2018.
CD&V en N-VA doen geen voordrachten.
Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking.
De voorzitter stelt voor apart te stemmen over artikel 3 met de herbevestiging van de mandaten.

Stemmen
Stemming over artikel 1, 2 en 4: met eenparigheid van stemmen
Stemming over art. 3 (herbevestiging mandaten)
Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Sabina De Craecker)
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 18.06.2018 goed:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Imewo,
zijnde 09.11.2019, naar 01.04.2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur.
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2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 01.04.2019 tot
29.03.2037 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
2019-2024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31.12.2017 – 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 Finiwo – 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 Imewo in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31.12.2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Finiwo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finiwo afgesloten op 31.12.2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finiwo met
betrekking tot het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
Art. 2
De gemeenteraad verzoekt en ondersteunt de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van
de opdrachthoudende vereniging Imewo van 09.11.2019 naar 01.04.2019 onder de opschortende
voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur.
De gemeenteraad verzoekt de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Imewo van
01.04.2019 tot en met 29.03.2037 en wil haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging
Imewo verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de
oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd. Het verzoek wordt goedgekeurd onder de
opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het
lokaal bestuur.
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Imewo goed.
Art. 3.
De gemeenteraad stelt vast dat Hilde Baetslé als mandataris-vertegenwoordiger of Hubert Staelens
als plaatsvervanger de gemeente Assenede zullen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering
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van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 18.06.2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden). Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadbeslissing.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
intercommunales@eandis.be.
13. Aanduiden plaatsvervanger voor de Algemene Jaarvergaderingen van TMVS dv (FARYS).
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 43 en latere wijzigingen en aanvullingen.

Wetten en Reglementen




Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd op 18.01.2013.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen en aanvullingen.
De statuten van TMVS dv.

Verwijzingsdocumenten





De aangetekende oproepingsbrief van TMVS dv dd. 07.05.2018 voor de Algemene Vergadering
van TMVS dv op 20.06.2018, waarin gevraagd wordt om vertegenwoordiger(s) en een
plaatsvervanger aan te duiden voor de Algemene Vergaderingen van TMVS dv.
De bijhorende lijst met het aantal vertegenwoordigers voor de Algemene Vergaderingen van
TMVS dv per gemeente.
Het gemeenteraadsbesluit van 30.11.2017 betreffende de toetreding tot TMVS dv, waarin mevr.
Chantal Bobelijn wordt aangeduid als lid van de Algemene Vergaderingen van TMVS.

Verantwoording








Ingevolge de toetreding van de gemeente tot TMVS dv dient de gemeente Assenede één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv.
De gemeenteraad heeft al een vertegenwoordiger aangeduid, maar nog geen plaatsvervanger.
Uit navraag bij de administratie van TMVS dv blijkt dit wel noodzakelijk. Indien mevr. Chantal
Bobelijn door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, kan zij
momenteel geen volmacht geven aan een ander gemeenteraadslid.
In het gemeenteraadsbesluit van 30.11.2017 is geen termijn bepaald voor de duur van het
mandaat van Chantal Bobelijn als vertegenwoordiger in de Algemene Vergaderingen van TMVS
dv. De aanduiding dient te gebeuren tot de eerstvolgende hernieuwing van de gemeenteraad.
De vertegenwoordiger wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
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Tussenkomsten





SamenPlus draagt mevrouw Francine De Weweire voor als plaatsvervanger van de gemeente
Assenede voor de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv (FARYS) voor de duur van de
legislatuur.
CD&V en N-VA doen geen voordrachten.
Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat:

14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Sabina De Craecker)

BESLUIT
Artikel 1
Indien de gemeenteraad het besluit van 30.11.2017 niet herroept, zal mevrouw Chantal Bobelijn,
wonende in de Molenstraat 17 te 9960 Assenede (Chantal.Bobelijn@assenede.be), de gemeente
Assenede vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv tot de eerstvolgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
Art. 2
Mevrouw Francine De Weweire, wonende in de Trieststraat 64 te 9960 Assenede
(Francine.Deweweire@telenet.be) wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Art. 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende hernieuwing
van de gemeenteraad.
Art. 4.
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVS dv, p/a Stropstraat 1, 9000 Gent.
14. Goedkeuren agenda en agendapunten Algemene Jaarvergadering van TMVS dv (FARYS) op
20.06.2018 en vaststellen mandaat.
Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005, art. 42 en latere wijzigingen en aanvullingen.

Wetten en Reglementen




Het Vlaams decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd op 18.01.2013.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen en aanvullingen.
De statuten van TMVS dv.
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Verwijzingsdocumenten





De aangetekende oproepingsbrief van TMVS dv dd. 07.05.2018 voor de Algemene Vergadering
van TMVS dv op 20.06.2018, waarin de agenda wordt meegedeeld.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur van TMVS dv in de
zitting van 18.04.2018.
Het gemeenteraadsbesluit van 30.11.2017 betreffende de aanduiding van mevr. Chantal Bobelijn
als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van TMVS dv.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.05.2018 betreffende de aanduiding van mevr. Francine De
Weweire als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van TMVS dv voor de duur van de
legislatuur.

Verantwoording



De gemeente Assenede is aangesloten bij TMVS dv.
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en de agendapunten van de
Algemene Vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger vast te
stellen.

Tussenkomsten






SamenPlus herbevestigt het mandaat van mevr. Chantal Bobelijn, als mandatarisvertegenwoordiger van de gemeente Assenede, voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv
(FARYS) op 20.06.2018.
CD&V en N-VA doen geen voordrachten.
Met akkoord van de gemeenteraad wordt er gestemd met handopsteking.
De voorzitter stelt voor apart te stemmen voor de herbevestiging van het mandaat.

Stemmen
Stemming over artikel 1 en 3: met eenparigheid van stemmen
Stemming over art. 2 (herbevestigen mandaat)
Stemresultaat: 14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,
Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, Marcel Scheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Stany Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Koen Buysse, Sabina De Craecker)
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 20.06.2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek
van de agendapunten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
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5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
Art. 2
De gemeenteraad stelt vast dat mevr. Chantal Bobelijn als vertegenwoordiger of mevr. Francine De
Weweire als plaatsvervanger de gemeente Assenede zullen vertegenwoordigen op de Algemene
Vergadering van TMVS dv op 20.06.2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden). Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikel 1 van onderhavige
raadsbeslissing.
Art. 3.
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

F. Willems
Algemeen directeur

Ph. De Coninck
Burgemeester-voorzitter
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