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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2019.
Aanwezig:

François Willems, Ronny Heuvinck, François Perdaens,
Gunther Buggenhout, Nele Bosman, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Freya Saeys, Reinout De Mol,
Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Charlotte De Smet, Werner Jansegers,
Els Lambrecht, Reinoud Van Stappen, Gunther Van Haut: Raadsleden;
Maria Van Keer, Goedele Uyttersprot, Jan Vanderstraeten,
Goedele De Cock, Mike Torck: Schepenen;
Raf De Wolf: Burgemeester;
Peter Huyck: Voorzitter;
Luc Vermeir: Algemeen directeur

De zitting wordt geopend om 20.06 uur.
AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 september 2019.
Blijdorp III. Algemene vergadering op 10 december 2019. Vaststelling mandaat.
Intergem. Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2019. Aanduiding
vertegenwoordigers, goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.
TMVS dv – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering op
10 december 2019.
TMVW ov – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering op
19 december 2019.
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme in 2021-2026:
goedkeuring verlenging projectvereniging, geactualiseerd onroerend
erfgoedbeleidsplan en meerjarenbegroting.
Goedkeuring afsprakennota Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie 2020-2025 gemeente
Lebbeke.
Systeem van klachtenbehandeling. Vaststelling.
Plaatsen van tijdelijk vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen inzake
sluikstort en zwerfvuil door Verko. Advies en goedkeuring overeenkomst databeheer.
Aanvraag tot het gebruik van mobiele camera’s ( bodycams) door de politiezone.
Principiële toestemming.
Aanleg van blaasbuizen en toezichtputten ten behoeve van een nieuw
glasvezelnetwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinneming 2019 - deel 5.
Gemeentehuis Lebbeke, Grote Plaats 1. Vernieuwen van de dakbedekking van galerie
De Fontein. Goedkeuring van het verrekeningsvoorstel, de opmetingsstaat en de
indicatieve raming ten bedrage van 92.047,97 euro (incl. btw).

Agendapunten raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD
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14.
15.

Organiseren speelpleinwerking op site CC De Biekorf. Principebeslissing.
Groepsaankoop elektrische fietsen vóór april 2020 organiseren. Principebeslissing.

AGENDA
OPENBARE VERGADERING

Bespreekpunten
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag gemeenteraad 25 september 2019.

De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de gemeenteraad van 25 september
2019 worden met algemeen akkoord goedgekeurd.
2.

Blijdorp III. Algemene vergadering op 10 december 2019. Vaststelling mandaat.

De gemeenteraad
Gelet op het schrijven d.d. 13.09.2019 van Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout
betreffende de algemene vergadering van Blijdorp III op 10 december 2019 om 18.30 uur in
de lokalen van Blijdorp vzw te Buggenhout, Blijdorpstraat 3;
Gelet op de agenda van deze vergadering:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (25/06/2019)
 Goedkeuring van de aangepaste statuten
 Goedkeuring begroting 2020
 Varia;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 6 februari 2019 en 27 februari 2019 waarin
raadsleden Nele Bosman en Evy Van Ransbeeck worden aangesteld als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2019 waarin raadslid Nele Bosman
wordt vervangen door Peter Huyck als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Blijdorp III tot de eerstvolgende algemene hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21 oktober 2019;
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BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van
Blijdorp III op 25 juni 2019:
 Goedkeuring verslag vorige vergadering (25/06/2019)
 Goedkeuring van de aangepaste statuten
 Goedkeuring begroting 2020
 Varia.
Artikel 2 – De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Blijdorp III op 25 juni 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda, cf. artikel 1
namelijk om de geagendeerd punten goed te keuren.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit wordt voor kennisgeving en voor verder gevolg
overgemaakt aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout en aan de
gemeenteraadsleden Evy Van Ransbeeck en Peter Huyck.

3.

Intergem. Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2019. Aanduiding
vertegenwoordigers, goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Intergem;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 13 september 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Intergem die op 16 december 2019 plaatsheeft in Hof Ter Velden – Geerstraat 84 te 9200
Dendermonde (Baasrode);
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 13 september 2019 overgemaakt werd;
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen

Gemeenteraad 23 oktober 2019

4
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire
werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 februari 2019, waarin Evy Van Ransbeeck
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Intergem en
Bo Macharis wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21 oktober 2019;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 16 december 2019:
1. Statutenwijzigingen
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020
3. Code goed bestuur
4. Statutaire benoemingen
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 - Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdracht-houdende vereniging Intergem.
Artikel 3 - Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 6 februari 2019 raadslid Evy Van
Ransbeeck, Nieuwstraat 71, 9280 Lebbeke aan te duiden als vertegenwoordiger op de
buitengewone algemene vergadering en Bo Macharis, Oud-Strijdersstraat 2 A2, 9280
Lebbeke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
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Artikel 4 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 16 december
2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing namelijk de
goedkeuring van de geagendeerde punten.
Artikel 5 – Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie) op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be; aan de raadsleden Evy Van
Ransbeeck en Bo Macharis.

4.

TMVS dv – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering op 10 december
2019.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke 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:
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“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:
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“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.”
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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.
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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.
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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:
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“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
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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 deelopdrachten 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
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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 ledenvereffenaars.”
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;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
Artikel 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.
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Artikel 2 - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVS dv, hetzij per post
t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent hetzij via e-mail aan
20191210BAVTMVS@farys.be.

5.

TMVW ov – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering op 19
december 2019.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat Lebbeke 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
1. …… 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 2.480,00 euro naar 2,50 euro
13. 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 5.000,00 euro naar 2,50 euro
14. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil
voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen
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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 118.725,00 euro naar 25,00 euro
16. Afschaffing van de D²-aandelen
17. 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 1.500,00 euro naar 25,00 euro
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 862.500,00 euro naar 75,00 euro
20. 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 2.500,00 euro naar 50,00 euro
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 180.000,00 euro naar 50,00 euro
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 2.000,00 euro naar 25,00 euro
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 “Vdeelnemer”.
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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 S-deelnemers.” 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)).”
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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”.
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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.
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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) Daandelen 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.
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-

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 D-aandeel, 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 Daandeel, 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
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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,-)”.
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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 Faandelen.”
Artikel 20
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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 F-aandelen 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.”
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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
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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:
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“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”.
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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.

Gemeenteraad 23 oktober 2019

28
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
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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
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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.
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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 (75 000) inwoners tellen, kunnen een
bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden.

-

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

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
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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
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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”.
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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;
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-

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 kommateken 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:
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“Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele nietverlenging 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
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sprake in Artikel 10 en Artikel 11, terug naar de deelnemers en worden de D-aandelen en Zaandelen 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 “T- en 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
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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.

Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met 23 ja-stemmen (François Willems, Ronny Heuvinck, Maria Van Keer, François Perdaens,
Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot, Christoph De Backer, Ilse Pissens,
Ann Doran, Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Freya Saeys,
Reinout De Mol, Bo Macharis, Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet,
Werner Jansegers, Els Lambrecht, Mike Torck, Gunther Van Haut) en 2 onthoudingen
(Gunther Buggenhout, Reinoud Van Stappen).
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Artikel 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.
Artikel 2 - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de
buitengewone algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVW ov, hetzij per post
t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, of via e-mail aan 20191219BAVTMVW@farys.be.

6.

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme in 2021-2026:
goedkeuring
verlenging projectvereniging, geactualiseerd onroerend erfgoedbeleidsplan en
meerjarenbegroting.

De gemeenteraad
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (projectverenigingen:
art. 401 – 412);
Gelet op het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en haar wijzigingen);
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 25 juli 2014 (en haar wijzigingen);
Gelet op het ministrieel besluit houdende de erkenning van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme van 20 maart 2017;
Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal-Landschap Schelde-Durme
van 6 januari 2017;
Gelet op het akkoord van de gemeenteraad van 11 juni 2019 voor de toetreding van
Wichelen tot de projectvereniging;
Gelet op de definitieve goedkeuring van het geactualiseerde onroerend erfgoedbeleidsplan
met meerjarenbegroting en verlenging van de projectvereniging door de Raad van Bestuur
van IOED Schelde-Durme op 30 september 2019;
Gelet op de bespreking van dit dossier het schepencollege d.d. 14.10.2019;
Overwegende dat de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme door 8 gemeenten in de regio werd opgericht op 6 januari 2017, met het oog op de
erkenning (deelwerking) als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme;
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Overwegende dat de projectvereniging werd opgericht voor een termijn van 4 jaar met een
start op 1 januari 2017 en dat ze werd erkend als intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme op 20 maart 2017;
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen werd afgesloten ten
einde een subsidie te ontvangen voor de periode 2018-2020;
Overwegende dat de huidige (eerste) werkingstermijn van de projectvereniging verloopt op
31 december 2020, wanneer de termijn van de duur van de projectvereniging en van de
Vlaamse middelen (2018-2020) eindigt;
Overwegende dat de toetreding van een negende lid zijnde gemeente Wichelen tot gevolg
heeft dat de uitbreiding van het werkingsgebied en een geactualiseerd beleidsplan voor de
periode 2021-2026 met meerjarenbegroting moet worden ingediend vóór 15 januari 2020.
Daarmee worden Vlaamse middelen aangevraagd voor de periode 2021-2026 en wordt de
toetreding van Wichelen aangevraagd vanaf 2020;
Overwegende dat de aangesloten gemeenten dus op korte termijn een akkoord moeten
sluiten om vanaf 2021 verder intergemeentelijk te blijven inzetten op onroerend erfgoed en
de bijhorende Vlaamse middelen te verwerven;
Overwegende dat IOED Schelde-Durme het onroerend erfgoedbeleidsplan heeft
geactualiseerd en een meerjarenbegroting heeft opgesteld. Het beleidsplan wordt zowel aan
de gemeenteraden als aan de betrokken Vlaamse overheid/diensten voorgelegd, ten einde
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Vlaanderen voor de periode
2021-2026;
Overwegende dat de financiële impact er als volgt uitziet: een jaarlijkse gemeentelijke
bijdrage van 0,4 euro per inw. (=7.677,6euro, dit bedrag is indicatief en berekend op het
inwonersaantal voor 2018) naast de jaarlijkse Vlaamse basissubsidie van 85.000 euro die
wordt vermeerderd met een bedrag dat gekoppeld is aan verschillende criteria (aantal
inwoners, oppervlakte werkingsgebied, etc.) waarvoor de eenheidsprijzen door de minister
worden vastgesteld (huidige 5.224,84 euro);
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid 21.10.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verlenging van de
projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme (erkend als IOED Schelde-Durme en
met als deelwerking onroerend erfgoed) voor de termijn van 6 jaar (van 1 januari 2021 tem.
31 december 2026).
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Artikel 2 - De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het geactualiseerd onroerend
erfgoedbeleidsplan van IOED Schelde-Durme voor 9 gemeenten (inclusief Wichelen) en voor
de periode 2021-2026.
Artikel 3 - De gemeenteraad verklaart zich akkoord om hiertoe een jaarlijks bedrag a rato
van 0,4 euro per inw. te voorzien op de meerjarenbegroting en dit vanaf 2021.
Artikel 5 - Dit besluit wordt overgemaakt aan Projectvereniging Regionaal Landschap
Schelde-Durme (erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed)
via steffi@rlsd.be en Markt 1 9230 Wetteren (t.a.v. Steffi Coppens). Het afschrift wordt
ingediend bij de aanvraag van de samenwerkingsovereenkomst bij Vlaanderen (vóór
15 januari 2020).
Dit besluit wordt ook ter kennisgeving overgemaakt aan de dienst stedenbouw Elfi
Temmerman, aan bibliothecaris An Heirbaut, aan cultuurdeskundige Yoko Van Praet en aan
communicatieambtenaar Ann Seymoens.

7.

Goedkeuring afsprakennota Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie 2020-2025
gemeente Lebbeke.

De gemeenteraad
Gelet op het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport d.d. 18 januari 2008;
Gelet op het onderstaande schrijven van Wendy Cooreman, sportdienst, d.d. 17 september
2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27/06/2013
waarbij goedkeuring werd gegeven tot het uitbreiden van de VrijeTijdsPas Lebbeke en het
voorzien van de nodige financiële middelen hiervoor. Tevens werd in dit dossier ook
goedkeuring gegeven tot de opmaak van de nodige afsprakennota en het indienen van een
dossier tot aanvraag van de werkingsmiddelen via het Participatiedecreet 2014-2019;
Gelet op het feit dat deze afsprakennota ten einde loopt op 31.12.2019 en dus het indienen
van een nieuwe afsprakennota noodzakelijk is;
Gelet op het feit dat via het participatiedecreet Vlaamse gemeenten werkingsmiddelen
kunnen krijgen om de participatie van kansengroepen aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod
te verhogen. Voor Lebbeke bedraagt dit een bedrag van € 3.016,00 per jaar. Vanuit het
overleg rond de uitbreiding, verfijning en zelfs aanpassing van de mogelijkheden van de
VrijeTijdsPas (VTP), waren de verschillende partners het eens om via dit participatiedecreet
een nieuwe afsprakennota in te dienen, het lokaal netwerk VrijeTijdsParticipatie verder uit
te bouwen en zelfs de overstap van de vrijetijdspas naar de Uitpas te maken vanaf
01.01.2020. In de bijgevoegde afsprakennota wordt het wederzijds engagement van het
gemeentebestuur en het OCMW Lebbeke hiervoor vastgelegd;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.08.2018
waarbij goedkeuring werd gegeven tot de toetreding bij Regio Uitpas Dender vanaf
01.01.2020;
Gelet op de goedkeuring van deze afsprakennota 2020-2025 door het college van
burgemeester en schepenen dd. 23.09.2019;
Gelet op het schrijven van Katrien Wauters, coördinator Uitpas Dender, dd. 17.09.2019
waarbij bevestigd werd dat de aansluiting van Lebbeke tot de Uitpasregio Dender op elk
college binnen de regio werd geagendeerd en dit met principieel akkoord van al deze
colleges burgemeester en schepenen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Vanaf 01.01.2020 zal de gemeente Lebbeke de overstap maken van de
Vrijetijdspas naar de Uitpas door toetreding tot de Uitpasregio Dender.
Artikel 2 – De bijgevoegde afsprakennota Opstart Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie
2020-2025 wordt goedgekeurd.
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Sarah Verheyden – dienst
lokale economie, aan Wendy Cooreman - sportdienst, aan de bibliotheek, aan de
jeugddienst, aan CC De Biekorf, aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans, aan Sven
Huygens - sociale dienst, aan het OCMW Lebbeke en aan de Stuurgroep Lokaal Sociaal
Beleid.

8.

Systeem van klachtenbehandeling. Vaststelling.

De gemeenteraad
Gelet op artikelen 41, 78 en op Titel 6, hoofdstuk 1 Klachtenbehandeling van het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 december 2016 betreffende de vaststelling
van het systeem van klachtenbehandeling voor de gemeente;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 3 augustus 2019 betreffende de vaststelling van
het systeem van klachtenbehandeling voor het OCMW;
Overwegende dat het gezien de evolutie naar een geïntegreerd lokaal bestuur opportuun is
om beide systemen op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat een systeem van klachtenbehandeling onontbeerlijk is, enerzijds om te
voldoen aan de decretale verplichtingen, anderzijds om te kunnen nagaan wat leeft bij de
burger over de werking van de gemeentelijke dienstverlening en in het kader van
permanente verbetering;
Overwegende dat een kwaliteitsvol klachtenmanagement een essentieel onderdeel is van
elke organisatie en dat de burger als klant recht heeft op een goede en betrouwbare
dienstverlening;
Overwegende dat burgers mogen verwachten dat eventuele vragen en bezwaren die ze
formuleren correct en deskundig onderzocht en behandeld worden binnen een redelijke
termijn;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met 15 ja-stemmen (Maria Van Keer, Nele Bosman, Raf De Wolf, Goedele Uyttersprot,
Guido Van Herreweghe, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Reinout De Mol, Bo Macharis,
Evy Van Ransbeeck, Goedele De Cock, Charlotte De Smet, Els Lambrecht, Mike Torck,
Gunther Van Haut) en 10 onthoudingen (François Willems, Ronny Heuvinck,
François Perdaens, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Ilse Pissens, Ann Doran,
Freya Saeys, Werner Jansegers, Reinoud Van Stappen).
Artikel 1 – Goedkeuring te verlenen aan bijgevoegd reglement voor klachtenbehandeling.
Artikel 2 – Deze regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Luc Vermeir, algemeen
directeur en Ann Seymoens, stafmedewerker.

9.

Plaatsen van tijdelijk vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen inzake
sluikstort en zwerfvuil door Verko. Advies en goedkeuring overeenkomst
databeheer.
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De gemeenteraad
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en
fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in·verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort
tot "AVG";
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (opgeheven door de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en elke andere
reglementering die verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ,worden
geacht te verwijzen naar de nieuwe wet);
Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2 (vaste
bewakingscamera) art. 5, §2/1 (tijdelijke vaste bewakingscamera);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de
beeldverwerkingsactiviteiten (aanmelding bestaande en nieuwe bewakingscamera's via
www.aangiftecamera.be uiterlijk op 25 mei 2020);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er
camerabewaking plaatsvindt (aanpassing bestaande en nieuwe pictogrammen
bewakingscamera's uiterlijk op 11december 2018);
Gelet op het aanvraagdossier van de verwerkingsverantwoordelijke Verko, opgesteld
conform de bepalingen van de Ministeriële Omzendbrief betreffende de Wet van 21 maart
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, art. 2.1 (deze
Omzendbrief wordt niet opgeheven na de wetswijzigingen van 2018). Bij dit voorbereidend
dossier wordt tevens een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling gevoegd (in uitvoering
van art. 35.3.c AVG);
Gelet op het positief advies van de korpschef van de lokale politiezone Buggenhout-Lebbeke
van 4 oktober 2019 met de volgende conclusie:
1. Cameratoezicht kan zowel als preventieve maatregel door de betrokkenen als voor de identificatie
en opsporing van daders en voertuigen door VERKO een meerwaarde inhouden wanneer binnen
deze bewaakte zone het openbaar domein gefilmd wordt. Het bekijken van beelden in real-time en
het identificeren en opsporen van daders kan enkel gebeuren door de politiediensten.

Gemeenteraad 23 oktober 2019

45
2. Door de draagwijdte en de aard van de geregistreerde criminaliteit op betrokken locatie blijkt dat
een overlastprobleem sluikstorten/zwerfvuil aanwezig is. Camerabewaking kan dit probleem of dit
gevoel reduceren, maar dient steeds gezien te worden als één instrument in een geheel van
maatregelen die de veiligheid in deze zone moeten verhogen.
3. De inzet van camerabewaking doet geen afbreuk aan de veelheid van inspanningen van
sluikstortpeters en - meters, gemeenschapswachten en politiediensten die blijvend worden geleverd
om de geschetste veiligheidsproblematiek te bestrijden.
4. Het voorbereidend dossier is volledig en het effect op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer werd nagegaan. De verantwoordelijke voor de verwerking staat in voor de melding van
de camerabewaking en het bijhouden van het register van de camerabewaking (Koninklijk Besluit van
8 mei 2018) en het plaatsen van de nodige pictogrammen (Koninklijk Besluit van 28 mei 2018).
Rekening houdende met deze elementen adviseren wij gunstig over de nood en de opportuniteit om
bewakingscamera's te installeren aan de glasbollen van VERKO in de gemeente of de eventueel
hotspots die na gemeenschappelijk overleg werden weerhouden. Volgens de Camerawet dient men
deze locatie te catalogeren als een niet-besloten plaats;

Overwegende dat de gemeente zware investeringen doet op het vlak van preventie en
sensibilisering;
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel kan vormen voor de objectieve
waarneming van overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van
daders, slachtoffers en getuigen;
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de gerichte en efficiënte
politie- inzet;
Overwegende dat de invoering van (tijdelijke) vaste bewakingscamera's op een niet-besloten
plaats voor advies voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad voor die wegen waarvoor
de gemeente bevoegd is;
Overwegende dat de gemeenteraad daarbij de korpschef van lokale politie moet raadplegen
teneinde een veiligheidsadvies te verkrijgen;
Overwegende dat er rekening gehouden moet worden met de aanbevelingen omtrent de
bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot
cameratoezicht op de openbare weg;
Overwegende dat de nodige waarschuwingen in de buurt worden aangebracht opdat de
burger geïnformeerd is over het cameratoezicht op de plaatsen die hij betreedt;
Overwegende dat voorafgaand aan het gebruik van de bewakingscamera's ook
gecommuniceerd wordt via media;
Overwegende dat de gemeente de houder is van de opname en de gemaakte beelden en dat
zij in samenspraak met de korpschef van de lokale politie de personen aanduidt die toegang
hebben tot de verwerking en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld (dit staat los
van de aanduiding van de personen die onder het gezag van de
verwerkingsverantwoordelijke handelen en de beelden mogen bekijken, dergelijke
aanduiding gebeurt doorgaans met een collegebesluit);
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Overwegende dat de aanwezigheid van bewakingscamera's op het grondgebied zal toelaten
om sluikstorten en zwerfvuil te verminderen;
Overwegende dat de gemeenteraad een positief advies dient te geven over de betrokken
niet- besloten plaats(en), de perimeter en de geldigheidsduur van de plaatsing, het gebruik
van de (tijdelijke) vaste bewakingscamera (geldigheidsduur enkel vereist bij plaatsing en
gebruik van de tijdelijk vaste bewakingscamera, perimeter kan betrekking hebben op het
volledige grondgebied van de gemeente bij plaatsing en gebruik van de tijdelijke vaste
bewakingscamera);
Overwegende het voorstel van Verko (Opdrachthoudend Intercommunaal
Samenwerkingsverband) om tijdelijke vaste camera's te plaatsen op het grondgebied van de
stad of gemeente, om de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil aan te pakken;
Overwegende dat de camera's worden geplaatst aan glasbollen en op 'hotspots' waar
zwerfvuil en sluikstort frequent worden vastgesteld;
Overwegende dat het plaatsen van deze tijdelijk vaste (verplaatsbare) camera's volgend doel
heeft:
 Afschrikken van potentiële daders;
 Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van overlast;
 Verschaffen van informatie die de politie in staat stelt bedoelde overlast en
misdrijven op te sporen en te vervolgen;
 Verhogen pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding van
zwerfvuil en sluikstorten;
 Daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers opsporen
en identificeren;
 Optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen;
Verko treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor
 Het plaatsen van de camera's;
 Het bekijken en verwerken van de beelden;
 Het opmaken van een GAS-dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden
aan de lokale politie indien nodig;
De afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, de lokale politie en Verko worden
verankerd in de 'Overeenkomst databeheer voor tijdelijke vaste camera's';
Zoals voorzien in artikel 5§2/1 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009,
3 augustus 2012, 4 april 2014 en 21 maart 2018 dient de gemeenteraad van de betrokken
gemeente een positief advies te formuleren;
De verwerker zal elektronisch aangifte doen via www.aangiftecamera.be en een register van
de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden zoals opgelegd door de Algemene Verordening
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Gegevensbescherming . Hij zal dit doen uiterlijk de dag vóór de camera's in gebruik worden
genomen;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 - De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van
(tijdelijke) vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen door de intercommunale
Verko.
Artikel 2 - De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht goed.
1. Doel van de verwerking van de beelden
Voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen omtrent sluikstort en zwerfvuil bij de
glasbollen en op hotspots. De hotspots worden bepaald door de gemeente,
eventueel in overleg met de lokale politie. Dit zijn plaatsen waar er hinder is van
sluikstort en/of zwerfvuil. Aan de hand van de beelden informatie verschaffen aan de
politie of sanctionerend ambtenaar zodat de daders kunnen opgespoord en
geïdentificeerd worden.

2. Welke beelden worden opgenomen

De verwerking van de beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera's.
De tijdelijke vaste bewakingscamera's worden geplaatst op locaties waar er overlast is
van zwerfvuil en/of sluikstort.
Bewakingscamera's mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een
persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische,
religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele
leven of de gezondheidstoestand.
3. Wijze van verkrijgen

De beelden dienen van zodanige kwaliteit te zijn dat personen en voertuigen dag en
nacht kunnen geïdentificeerd worden.
De gegevens verkregen van de bewakingscamera's zullen niet in real-time bekeken worden maar
na het bekijken van de opnames. De opnames zullen slechts bekeken worden na het vaststellen
van een sluikstort of de aanwezigheid van zwerfvuil.
4. Informatieplicht
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Elk heimelijk gebruik van vaste bewakingscamera's is verboden. Een plaats betreden waar een
pictogram aangeeft dat er vaste camerabewaking plaatsvindt, geldt als voorafgaandelijke
toestemming . De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie
(pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen . De pictogrammen bevatten alle wettelijke
verplichtingen .
5. Inzagerecht

Iedere gefilmde persoon heeft het recht op toegang tot de beelden. Dit recht kan natuurlijk
slechts uitgeoefend worden indien de beelden werden opgeslagen en bewaard. Wie toegang
wenst tot zijn gegevens richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor
de verwerking. De aanvraag moet vergezeld zijn van voldoende gedetailleerde vermeldingen
teneinde de juiste plaats van de gegevens in de opname te kunnen lokaliseren (datum, uur, juiste
plaats). De privacy van derden die zichtbaar zijn op de film dient beschermd te worden en de
belangen van de veiligheid dienen afgewogen te worden.
6. Verwijdering en vernietiging gegevens

De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk, dit met een
maximum van 1maand. Alleen in het geval de gegevens noodzakelijk zijn voor een
onderzoek van de politie of sanctionerend ambtenaar en moeten dienen als
bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden een bijdrage kunnen leveren
tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of het identificeren van een
dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of slachtoffer, kunnen
gegevens langer bewaard worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de
gerechtelijke of bestuurlijke procedure zijn afgerond. Na de gestelde bewaarduur
worden de beelden vernietigd.
7.

Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het stads- of gemeentebestuur.

8. Verwerking & toegang tot de beelden

De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld bij Verko,
Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde, teneinde de toegankelijkheid tot het systeem te
kunnen bewaken.
Rechtstreekse toegang tot de beelden hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun
opgedragen werkzaamheden :


De vaststeller(s) GAS-overtreding in dienst
van Verko.



De lokale politiezone.

Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de
beelden opleveren .
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Er wordt over gewaakt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het
systeem. De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te
garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.

In geval van een onderzoek naar overlast, kan de verwerker de verkregen gegevens
doorgeven aan de gemeentelijke ambtenaren, milieuambtenaren voor het opmaken van
een proces-verbaal van een milieu inbreuk of een milieumisdrijf.
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden. In
het kader van de opmaak van een bestuurlijk verslag kunnen de gegevens ook verstrekt
worden aan de sanctionerend ambtenaar.

9. Aangifte van de bewakingscamera

Verko verklaart hierbij de aangifte te zullen doen van de bewakingscamera's via het
elektronisch loket www.aangiftecamera.be {FOD Beleid en Ondersteuning)
10. Register van de beeldverwerkingsacti viteiten

Verko zal als verwerker instaan voor het bijhouden en actualiseren van het register van
de beeldverwerkingsactiviteiten. Het register zal een elektronisch formaat aannemen .
Dit zal ter beschikking gesteld worden wanneer de gegevensbeschermingsautoriteit
hierom vraagt. De politiediensten kunnen eveneens vragen om toegang te hebben tot dit
register.
11. Contactpersoon verwerkingsverantwoordelijk

De heer Peter Moreels (052 25 18 13 handhavings, in dienst bij de
verwerkingsverantwoordelijke Verko, treedt op als contactpersoon en gemachtigd
vaststeller.

De plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera's op deze niet-besloten
plaatsen: glasbolsites en hotspots voor sluikstorten en zwerfvuil;

De uitvoeringstijd voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera's
wordt beperkt tot 31/12/2025 .

Artikel 3 - Dit advies wordt ter kennis gebracht aan de verwerkingsverantwoordelijke, die
instaat voor de aanmelding van de bewakingscamera's bij de politiediensten, de plaatsing
van de bij wet vereiste pictogrammen en het bij wet voorziene register van de
beeldverwerkingsactiviteiten.
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Artikel 4 – De bijgevoegde 'Overeenkomst databeheer voor tijdelijke vaste camera's' wordt
goedgekeurd.
Artikel 5 - Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet
Lokaal Bestuur.
Artikel 6 –Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan milieuambtenaar Nathalie
Willems, financieel directeur Jeroen Bosman, aan Verko Bevrijdingslaan 121 te 9200
Dendermonde - t.a.v. de heer Bart Descamps, en aan de korpschef van de politiezone
Buggenhout-Lebbeke.
10.

Aanvraag tot het gebruik van mobiele camera’s ( bodycams) door de politiezone.
Principiële toestemming.

De gemeenteraad
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en
fundamentele vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in·verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort
tot "AVG";
Gelet op de Wet op het politieambt, artikelen 25/1 en volgende;
Gelet op de Europese richtlijn 2016/680 en de Raad van 27 april 2016: specifiek voor politie
en andere autoriteiten bevoegd voor voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen. Door elk EU lidstaat om te zetten in een
nationale kaderwet privacy;
Gelet op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het aanvraagdossier d.d. 3 oktober 2019 van de korpschef van de politiezone
Buggenhout – Lebbeke tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het
gebruiken van bodycams door de politiezone in een niet-besloten plaats en desgevallend
een besloten plaats waarvan ze niet de beheerder is;
Overwegende dat het gebruik van de camera’s de volgende doelen heeft voor de
politiezone:
o
o

De omstandigheden van een interventie opnemen;
De verslaggeving over onze interventies aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden
verbeteren;
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o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

De relaties tussen de politionele interveniënten en hun gesprekspartners verbeteren volgens
het principe van de de-escalatie door hen vooraf op de hoogte te brengen van de opname
van de feiten, gebaren, woorden,…;
De veiligheid van de politieambtenaren verhogen;
Het aantal geweldfeiten en het aantal niet-gegronde klachten tegen de politie doen dalen;
De kwaliteit verhogen en de vaststellingen van misdrijven staven door meer gebruik te
maken van materiële vaststellingen;
Het professionalisme van de politie-interventies verhogen;
Misdrijven of overlast op de openbare weg voorkomen, vaststellen of opsporen of er de
openbare orde handhaven;
De misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen opsporen, de bewijzen ervan
verzamelen, daarvan kennis geven aan de bevoegde overheden, de daders ervan vatten,
aanhouden en ze ter beschikking stellen van de bevoegde overheid op de wijze en in de
vormen bepaald door de wet;
De bevoegde overheden het verslag bezorgen van de opdrachten van bestuurlijke en
gerechtelijke politie alsook de naar aanleiding daarvan ingewonnen informatie;
Informatie van bestuurlijke politie inwinnen;
Didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van de leden van de
politiediensten na anonimisering mogelijk maken;
Het welzijn van het personeel verzekeren, in et bijzonder inzake risico op besmetting.

Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – De gemeenteraad geeft principiële toestemming om in de gemeente Lebbeke
gebruik te maken van bodycams door alle leden van de geïntegreerde politie, onder de
voorwaarden zoals vermeld in het aanvraagdossier.
Artikel 2 - Dit advies wordt ter kennis gebracht aan de verwerkingsverantwoordelijke, die
instaat voor de aanmelding van de camera's bij de politiediensten, de plaatsing van de bij
wet vereiste pictogrammen en het bij wet voorziene register van de
beeldverwerkingsactiviteiten.
Artikel 3 – Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kurt Van Der Straeten, wnd.
korpschef van de politiezone Buggenhout-Lebbeke.

11.

Aanleg van blaasbuizen en toezichtputten ten behoeve van een nieuw
glasvezelnetwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2019 beslist
heeft om het verder uitbouwen van het glasvezelnetwerk in eigen beheer te houden en niet
uit te besteden aan Fluvius;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg van blaasbuizen en toezichtputten
ten behoeve van een nieuw glasvezelnetwerk” een bestek met nr. 2019031 werd opgesteld
door Stefan Heymans en Neleke Leemans;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 48.000,00 excl. btw of
€ 58.080,00 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in budget 2019;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.09.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
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Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019031 en de raming voor
de opdracht “Aanleg van blaasbuizen en toezichtputten ten behoeve van een nieuw
glasvezelnetwerk”, opgesteld door Stefan Heymans en Neleke Leemans. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 48.000,00 excl. btw of
€ 58.080,00 incl. btw.
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2019.
Artikel 4 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
Artikel 5 : Afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt Stefan Heymans –
ICT, aan Neleke Leemans – financieel deskundige.

12.

Goedkeuring van de akten tot kosteloze grondinneming 2019 - deel 5.

De gemeenteraad
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, meer bepaald Artikel 4.2.20 §1;
Overwegende dat de eigenaars vermeld in de bijgaande tabel een omgevingsvergunning
aangevraagd hebben;
Overwegende dat als last bij deze vergunning een kosteloze afstand van de grond voor de
rooilijn gevraagd wordt;
Gelet op de akten en bijhorende opmetingsplannen verleden voor de heer burgemeester en
ondertekend door de eigenaars, in bijlage bij dit besluit gevoegd;
Gelet op de samenvattende tabel van de kosteloze grondinnemingen met een totale
oppervlakte van 24m² ter waarde van 300 euro;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie
algemeen beleid van 21.10.2019;
BESLUIT:
Met algemeen akkoord.
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Artikel 1 - Machtiging te verlenen om de in de bijgaande tabel vermelde percelen met een
totale oppervlakte van 24m² ten kosteloze titel in te lijven bij het openbaar domein.
Artikel 2 - Erkenning om reden van openbaar nut te verlenen voor deze grondinnemingen,
teneinde vrijstelling van zegel-, registratie- en overschrijvingsrechten te bekomen.
Artikel 3 – Het schepencollege belast wordt met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 4 - Afschrift van dit besluit voor kennisgeving overgemaakt wordt aan de landmeter
Stefan Ravijts en aan de financieel directeur Jeroen Bosman.
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13.

Gemeentehuis Lebbeke, Grote Plaats 1. Vernieuwen van de dakbedekking van
galerie De Fontein. Goedkeuring van het verrekeningsvoorstel, de opmetingsstaat en
de indicatieve raming ten bedrage van 92.047,97 euro (incl. btw).

De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het gemeentedecreet;
Gelet op het verrekeningsvoorstel opgesteld door Bureau B. Delaey, Conservatiearchitecten
bvba, Westmeers 86 te 8000 Brugge;
Gelet op het verslag van Albert Vereeken, deskundig toezichter: ‘Bij het opstellen van het
dossier voor het vernieuwen van de dakbedekking van het gemeentehuis in 2011 is het
vernieuwen van het dak van galerie De Fontein toen niet ogenomen. De Fontein is geen
beschermd gebouw, enkel een beschermd dorpsgezicht. Er waren immers plannen om
galerie De Fontein grondig te verbouwen in combinatie met het oprichten van een
overdekte binnentuin, een receptieruimte palend aan de Jules De Buckstraat,
woongelegenheid voorzien boven deze receptieruimte e.d. Deze bouwplannen zijn niet
doorgevoerd. Daarom het voorstel om het dak van galerie De Fontein toch ook te
vernieuwen om aftakeling van het gebouw tegen te gaan.’;
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Overwegende dat de indicatieve raming voor de uitvoering van de dakwerken in galerie De
Fontein geraamd wordt op 92.047,97 euro (incl. btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2019,
Investeringsenveloppe Omgeving, algemene rekening 2210000, beleidsitem 019000,
actieplan 73, actie 187;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen beleid
d.d. 21.10.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
Met algemeen akkoord.
Artikel 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het verrekeningsvoorstel voor de werken aan
het dak van galerie De Fontein in het kader van he dossier gemeentehuis Lebbeke, Grote
Plaats 1 te 9280 Lebbeke. Vernieuwen van de dakbedekking. Deze verrekening is volledig ten
laste van het gemeentebestuur.
De werken gemeentehuis Lebbeke, Grote Plaats 1 te 9280 Lebbeke zijn op 19.08.2019 door
het schepencollege gegund aan de firma Bouwwerken De Ruyck bvba, Edingsesteenweg
509a te 9400 Denderwindeke voor een bedrag van 197.041,31 euro (incl. btw).
Artikel 2 – Goedkeuring wordt verleend aan het dossier opgesteld door Bureau B. Delaey uit
Brugge, en dat bestaat uit het verrekeningsvoorstel, de opmetingsstaat en de indicatieve
raming ten bedrage van 92.047,97 euro (incl. btw).
Artikel 3 – Het krediet voor deze uitgave is voorzien in het budget 2019,
Investeringsenveloppe Omgeving, algemene rekening 2210000, beleidsitem 019000,
actieplan 73, actie 187.
Artikel 4 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Albert Vereeken –deskundig
toezichter, aan Jeroen Bosman – financieel directeur, aan Agentschap Onroerend Erfgoed,
Vlaamse overheid, mevr. Nathalie Gagelmans, Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 te
2018 Antwerpen, aan Bureau B. Delaey, Conservatiearchitecten, Westmeers 86 te
8000 Brugge, en aan Bouwwerken De Ruyck bvba, Edingsesteenweg 509a te
9400 Denderwindeke.

Agendapunten raadslid Freya Saeys van de fractie Open VLD
14.

Organiseren speelpleinwerking op site CC De Biekorf. Principebeslissing.

Raadslid Freya Saeys licht het agendapunt toe als volgt:
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‘Uit de evaluatie en rondvraag over het speelplein afgelopen zomer blijkt dat de
meerderheid niet tevreden is met de locatie van het speelplein. Meerdere ouders vragen
zich dan ook af wanneer het speelplein zal verhuizen. Ze wensen meer groen, alle
leeftijdsgroepen samen en een locatie met voldoende wifi voor eventuele inschrijvingen. Het
dagelijks bestuur van het speelplein is al bezig met het voorbereiden en plannen van de
editie 2020 en vragen snel duidelijkheid over de locatie. Uit de evaluatie blijkt ook dat de
jeugddienst gemist wordt op het speelplein. Ze willen volgende keer sneller bereikbaar zijn
voor monitoren, hoofdanimatoren, maar ook ouders. Het is dus noodzakelijk dat er op de
nieuwe locatie wifi, een telefoon en een printer voorzien wordt.
Op de gemeenteraad in maart 2019 stelde mijn fractie reeds voor om het speelplein
opnieuw te organiseren op de site CC De Biekorf wegens zijn vele voordelen.’
Zij stelt voor om de principebeslissing tot het organiseren van de speelpleinwerking op site
CC De Biekorf goed te keuren.’
Schepen Goedele Uyttersprot antwoordt dat zij dat punt al ter sprake had gebracht tijdens
de gemeenteraadszitting in maart en dat zij ook nu hetzelfde antwoord zal geven. Zij stelt
dat het aantal deelnemende kinderen is verdubbeld en dat ondertussen de gebouwen van
de academie zijn uitgebreid. De site is dus gewoonweg veel te klein geworden. Ook de
preventieadviseur gaf een negatieve beoordeling. Zij zegt dat de locatie zeker groenen en
ruimer moet en dat er tegen november uitsluitsel over gegeven zal worden.
Raadslid Freya Saeys somt de voordelen van de Biekorfsite op. Zij benadrukt dat ook de
handelaars het belangrijk vinden dat de speelpleinwerking er blijft doorgaan. Ook het
cultuurcafé is sterk vragende partij. Zij stelt dat nooit iemand geklaagd heeft over een
eventueel plaatsgebrek op de site.
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag: ‘Hoever staat het onderzoek naar de
mogelijkheid om zoals onze fractie in maart van dit jaar voorstelde om de speelpleinwerking
te laten doorgaan op een andere locatie. Zijn er reeds stappen ondernomen naar de
haalbaarheid van de school op het Konkelgoed en het voormalig voetbalterrein van SK
Lebbeke eveneens aan het Konkelgoed?’
Schepen Goedele Uyttersprot antwoordt dat reeds enkele terreinen zijn bezocht en dat alle
opties nog open liggen.
Raadslid Bo Macharis, die jarenlang monitor is geweest op het speelplein stelt dat zij in 2007
zijn gestart met 20 kinderen en dat dat snel is geëvolueerd naar 50. Zij zegt dat in het begin
de Biekorf de ideale site was maar dat deze ondertussen te klein is geworden. De
speelpleinwerking is verschillende keren moeten uitwijken voor bepaalde activiteiten
wegens plaatsgebrek. Ondertussen is ook de ruimte van het terras van het cultuurcafé
ingenomen en is de academie uitgebreid. Zij stelt dat het een prachtige locatie is maar dat
de veiligheid van de kinderen primeert.
Raadslid Freya Saeys zegt dat er toch wel uitbreidingsmogelijkheden zijn naast het terrein
van de Biekorf.
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De burgemeester antwoordt dat deze procedure is gestopt en dat vanaf volgende week er
terug aanplantingen worden uitgevoerd in het parkje aan de kiosk.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het voorstel om het speelplein terug te
organiseren op de site van CC De Biekorf.
Met 8 ja-stemmen (Open VLD) en 17 neen-stemmen (N-VA, CD&V, sp.a-Groen, Vlaams
Belang) wordt dit voorstel verworpen.

15.

Groepsaankoop elektrische fietsen vóór april 2020 organiseren. Principebeslissing.

Raadslid Freya Saeys licht het agendapunt toe als volgt:
‘De elektrische fiets wint elke dag aan populariteit en dat zal nog een hele tijd zo blijven.
Naast ouderen zijn intussen ook jongere fietsers helemaal gewonnen voor de elektrische
fiets. Zij gebruiken hun e-bike niet alleen voor recreatie, maar ook voor woon-werkverkeer.
In Vlaanderen woont 82 procent van de bevolking op minder dan 30 kilometer van zijn werk.
Met een elektrische fiets zijn deze afstanden zeker overbrugbaar. Hoe meer mensen met de
fiets gaan werken, hoe minder vervuiling en fileleed.
Open VLD pleit ervoor om een groepsaankoop te organiseren. Men kan het aanbod richten
naar burgers, werknemers, particulieren en bedrijven. In de groepsaankoop kunnen naast
elektrische fietsen, ook bakfietsen en steps voor volwassenen zitten. Het doel is om deze
fietsen tegen een gunstige prijs aan te kunnen kopen. Door aandacht te schenken aan de
service na verkoop kun je de lokale handelaars ook extra kansen geven.
Bij de aankoop kunnen burgers en fietsers betrokken worden in een stuurgroep, om mee de
technische vereisten van de fietsen te definiëren en de fietsen te beoordelen. De gemeente
kan vervolgens een aanbodmoment organiseren waar mensen de fietsen ook kunnen komen
proberen.’
Zij stelt voor om de principebeslissing tot het organiseren van een groepsaankoop
elektrische fietsen vóór april 2020 goed te keuren.
Schepen Mike Torck verwijst naar het recente project rond de fietskaravaan van het
provinciebestuur. Hij stelt dat elektrisch fietsen zeker een meerwaarde heeft en duidelijk in
de lift zit. Hij zegt dat een groepsaankoop wordt onderzocht maar dat een aantal zaken nog
nader moeten bekeken worden (bv. wetgeving overheidsopdrachten, kwaliteitseisen, relatie
met de plaatselijke handelaars,…). Er dient ook nog bekeken te worden of de gemeente de
aankoop alleen gaat uitvoeren of samen met bvb. vzw Bea of met de provincie. Een
aankoop tegen april 2020 wordt dan ook vrij krap volgens de diensten.
Raadslid Freya Saeys zegt dat zij blij is dat de schepen het idee genegen is en zij vraagt om zo
snel mogelijk werk te maken van dit project.
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het voorstel om een groepsaankoop van
elektrische fietsen te organiseren vóór april 2020.
Met 10 ja-stemmen (Open VLD, Vlaams Belang) en 15 neen-stemmen wordt het voorstel
verworpen.
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Vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Gunther Buggenhout stelt de volgende vraag: ‘In de vorige legislatuur was er een
algemeen akkoord binnen de gemeenteraad om de European Disability Card te erkennen.
Maar als ik nu op de webstek van deze organisatie ga kijken vind ik de gemeente Lebbeke
nergens terug als partner voor deze kaart. Ik zou graag vernemen wat de reden hiervoor is.’
Schepen Mike Torck antwoordt dat dat mee zit in de uitrol van de vrijetijdspas.
Raadslid Ann Doran zegt dat bij de uitnodigingen voor de viering van de huwelijksjubilarissen
twee mensen een uitnodigingsbrief hebben gekregen van wie de partner ondertussen
overleden was wat zeer pijnlijk is.
De algemeen directeur antwoordt dat steeds het bevolkingsregister wordt nagekeken
vooraleer de uitnodigingen worden verstuurd maar dat hij het zal onderzoeken.
Raadslid Ann Doran verwijst naar haar vraag in de maand mei waarin zij bijkomende
vuilnisbakken vroeg langs de wandelpaden en in de wachtbekkens. Zij vraagt naar de stand
van zaken.
Schepen Goedele Uyttersprot antwoordt dat de inventaris ondertussen is opgemaakt,
inclusief de vullingsgraad en het soort afval per vuilnisbak. Daarvan gebeurt nu een
evaluatie. Op basis daarvan zal dan een inplantingsplan worden opgemaakt. Zij wijst er op
dat OVAM duidelijk stelt dat langs landelijke wegen of in wachtbekkens beter geen
vuilnisbakken geplaatst worden. Ook in natuurgebieden zoals bv. het Zwin of de
Kalmthoutse Heide worden geen vuilnisbakken meer geplaatst aangezien het steeds kleine
sluikstorten worden.
Raadslid Freya vraagt of het probleem met de beugels voor de zonnepanelen op de
nieuwbouw van de academie ondertussen is opgelost.
Schepen Mike Torck antwoordt dat de gemeente moest afstand doen van de garantie en dat
dat uiteraard niet kon. Hij zegt dat de plaatsing wordt verwacht rond eind november.
Raadslid Freya Saeys vraagt wanneer het meerjarenplan mag verwacht worden.
De burgemeester antwoordt dat het gedeelte m.b.t. de investeringen zo goed als afgerond is
maar dat er nog vrij veel problemen zijn met de software van Cevi. Het meerjarenplan zal
dus voorgelegd worden aan de gemeenteraad in december.
De zitting wordt gesloten om 21u27 uur.
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.

De Algemeen directeur

De Voorzitter
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Luc Vermeir

Peter Huyck
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