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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 29 MEI 2017 

 
WAREN AANWEZIG : de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter 
 De heer Luc Dupont, Burgemeester 

De Schepenen :  Jan Foulon, Tom Deputter, Brigitte Vanhoutte, Joris 
Vandenhoucke en Wouter Stockman. 
 

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, 
Diederik Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, Sylvie 
De Bie, Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Koen Haelters, Frederik 
Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en Philippe Vallez. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
  
Verontschuldigd :    de heer Ignace Michaux, schepen. 
 mevrouwen Isabelle Stockman en Sonia Azouzi, raadsleden. 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van Hamme, 
Jan Foulon, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit en 
Frederik Vandenbossche. 
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.  
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Koen Haelters, 
Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 18 mei 2017. 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van mevrouw 
Mathilde ‘Madame’ Ketels, oudste Belgische journaliste van de regionale pers en de heer 
Stephan Deriemaeker, vrijwilliger op de Dienst Toerisme en de Dienst Cultuur van de Stad 
Ronse. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 24 april 2017 worden met algemene stemmen 
goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 
PREVENTIE 

1.  PROVINCIAAL INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "PROVINCIAAL 
INTERBESTUURLIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE AANPAK VAN 
DRUGMISBRUIK", PIVA PISAD.  
1)  KENNISNAME VAN DE RESULTATEN VAN DE STUDIEOPDRACHT VAN HET  
     OVERLEGORGAAN.  
2)  GOEDKEURING VAN DE OPDRACHT AAN HET OVERLEGORGAAN TOT  
     HET ONDERZOEKEN VAN ALTERNATIEVE PISTES VOOR DE      
     CONTINUERING VAN DE WERKING VAN PISAD. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 werd akkoord gegaan met de oprichting van en de 
deelname aan een overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting van een dienstverlenende 
vereniging voor drugpreventie en drugbegeleiding ter vervanging van het Provinciaal Intern 
Verzelfstandigd Agentschap, PIVA PISAD. 
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Intussen heeft het overlegorgaan geconcludeerd dat de mogelijkheid om een dienstverlenende 
vereniging op te richten beter niet aangehouden wordt omdat er in de huidige omstandigheden 
onvoldoende garantie is over een structurele, langdurige financiering vanuit de Hogere Overheid  
aan de op te richten dienstverlenende vereniging. 
Aangezien de jaarlijkse financiering vanwege de Hogere Overheid van essentieel belang is voor  
de financiële haalbaarheid en leefbaarheid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband stelt 
het overlegorgaan voor om voor de toekomstige juridische structuur van PISAD eerder volgende 
mogelijkheden te onderzoeken : 
▪ ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een 

“projectvereniging” 
▪ ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in het 

werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
De oprichting van een “projectvereniging” kan geschieden voor een maximale periode van 6 jaar 
wat de mogelijkheid biedt om op 01 januari 2018 een vlekkeloze overgang te hebben voor de 
werking van PISAD en te onderzoeken wat de beste opties zijn van de toekomst van PISAD op 
lange termijn. 
De uitkanteling in een bestaande erkende organisatie of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
zou kunnen gepaard gaan met een sterker en langduriger engagement van de Hogere Overheid en 
bovendien zou PISAD kunnen functioneren binnen een formeel erkende organisatie met een 
multidisciplinair team. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de resultaten van de studieopdracht van het 
overlegorgaan en het overlegorgaan op te dragen de voorgestelde alternatieve pistes te onderzoeken 
voor het voortzetten van de werking van PISAD. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2017 tot deelname aan het 

overlegorgaan dat de opdracht heeft een studieopdracht op te leveren met betrekking tot de 
oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 

Overwegende dat in de vergadering van 25 april 2017 het overlegorgaan een 
informatiebundel voor de gemeentebesturen heeft samengesteld, bestaande uit : 

1) Een motiveringsnota 
2) Een bestuursplan 
3) Een ondernemingsplan 
4) Een ontwerp van statuten; 

Overwegende dat het overlegorgaan van oordeel is dat het voor de toekomst van PISAD 
cruciaal is dat : 

1) De huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, 
met name op het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende 
drugbegeleidingen) en beleidsondersteuning aan de aangesloten lokale besturen 

2) Er voldoende financiële stabiliteit moet gegarandeerd zijn voor de nieuwe juridische 
structuur van PISAD, en dit op de lange termijn; 
Overwegende dat het overlegorgaan opgericht werd omdat de denkpiste altijd was om een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband op te richten onder de vorm van een “dienstverlenende 
vereniging”. Dergelijke vereniging kunnen de deelnemende gemeentebesturen oprichten voor een 
(maximale) duurtijd van 18 jaar. De resultaten van de studieopdracht (met name in het 
ondernemingsplan) tonen aan dat er in de huidige omstandigheden onvoldoende zekerheid is over 
dergelijke decennialange financiering vanuit de Hogere Overheid; 
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Overwegende dat de jaarlijkse financiering vanuit de hogere overheid een essentieel 
onderdeel is voor de (financiële) haalbaarheid en leefbaarheid van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, stelt het overlegorgaan voor om de twee volgende pistes voor 
toekomstige juridische structuur van PISAD eerder te onderzoeken dan een “dienstverlenende 
vereniging”, meer bepaald : 

1) Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van 
een “projectvereniging” 

2) Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie 
in het werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg; 
Overwegende dat de gemeentebesturen een “projectvereniging” kunnen oprichten voor een 

(maximale) periode van 6 jaar, wat de mogelijkheid biedt om op 01 januari 2018 een vlekkeloze 
overgang te hebben voor de werking van PISAD én toch in de komende jaren te onderzoeken 
welke de beste opties zijn voor de toekomst van PISAD op lange termijn. Met name zal het de 
komende jaren duidelijk worden op welke wijze de hogere overheid haar financiering al dan niet 
zal kunnen en willen aanhouden; 

Overwegende dat de uitkanteling van PISAD in een CGG, of een andere erkende en 
gespecialiseerde preventie- en drughulpverleningsorganisatie uit het werkveld, zou kunnen 
gepaard gaan met een sterker en langduriger engagement van de Hogere Overheid. Bovendien zou 
PISAD dan kunnen functioneren binnen een formeel erkende organisatie met een multidisciplinair 
team; 

Overwegende dat het overlegorgaan voorstelt dat het van de gemeenteraad de opdracht 
krijgt om de twee voorgestelde valabele alternatieve pistes verder te onderzoeken op hun 
(financiële) haalbaarheid; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Er wordt kennis genomen van de resultaten van de studieopdracht van het 
overlegorgaan. De huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd 
worden, met name op het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende 
drugbegeleidingen) en beleidsondersteuning aan de aangesloten lokale besturen. 
Artikel 2.  Het overlegorgaan krijgt de opdracht om volgende alternatieve pistes voor de 
toekomstige continuering van de werking van PISAD verder te onderzoeken en een gemotiveerd 
voorstel uit te werken : 

1) Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van 
een “projectvereniging” 

2) Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie 
in het werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW 

2.  GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP DE VRIJHEID. 
VOORLOPIGE VASTSTELLING. 

Voor de realisatie van het project De Vrijheid besliste het College van Burgemeester en Schepenen 
in zitting van 05 december 2011 om de opmaak van een stedenbouwkundige studie en ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor De Vrijheid te gunnen aan Stramien architectuur. 
Bij schrijven van 03 juni 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie wordt gesteld 
dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.    
Op 16 februari 2017 had een plenaire vergadering plaats inzake het voorontwerp Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid. 
De opmerkingen die door diverse instanties werden gemaakt, werden intussen verwerkt zoals 
beschreven in het verslag van de plenaire vergadering.  
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In deze plenaire vergadering werd tevens voorgesteld om over te gaan tot de opmaak van een 
voorbeeldenboek (witboek) ornamentering. Een dergelijk voorbeeldenboek is een cruciaal 
communicatie-instrument waarmee de burger en architect duidelijk gemaakt wordt wat bedoeld 
wordt met detailleringsgraad van de gevel en ornamentiek. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 10 april 2017 besliste om de opmaak 
van een voorbeeldenboek te gunnen aan Murmuur Architecten. 
De opmaak van dit voorbeeldenboek is op heden ook klaar zodat het RUP De Vrijheid door de 
gemeenteraad voorlopig kan worden vastgesteld. 
De raad wordt verzocht het gemeentelijk RUP De Vrijheid voorlopig vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de artikels 2.2.13 t.e.m. 

2.2.18, betreffende de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de Stad Ronse, definitief 

goedgekeurd dd° 14 april 2010;  
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 05 december 

2011 betreffende de opmaak van een stedenbouwkundige studie en ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
De Vrijheid;   

Gelet op het schrijven van 03 juni 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie waarin gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is;    

Overwegende dat op 16 februari 2017 een plenaire vergadering werd georganiseerd 
omtrent het voorontwerp RUP De Vrijheid; dat de opmerkingen werden verwerkt zoals 
beschreven in het verslag van de plenaire vergadering;   

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 april 2017 
betreffende de opmaak van de voorbeeldenboek (witboek) ornamentering, dit in navolging van de 
gemaakte opmerkingen tijdens de plenaire vergadering; 

Overwegende dat volgens artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets; dat 
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt 
voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het 
watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het 
Decreet integraal waterbeleid; dat er een toetsing is gebeurd van het RUP De Vrijheid ten aanzien 
van het watersysteem; dat de resultaten daarvan te lezen zijn in de toelichtingsnota dewelke deel 
uitmaakt van het dossier; dat de conclusie luidt dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden, 
gelet op het feit dat het om een overdruk-RUP gaat waarbij de grondbestemming niet wijzigt; dat 
het bovendien zo is dat de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen in het plangebied 
aan de watertoets onderworpen moeten worden; dat hierbij verwezen wordt naar de vigerende 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke wetgeving; dat zodoende in alle redelijkheid kan 
worden geoordeeld dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vrijheid verenigbaar is 
met het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepen, in zitting van 15 mei 2017; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
De heer Patrice Dutranoit, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
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FINANCIËN 

3.  EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE 
VORM, EVA BOUWMAATSCHAPPIJ RONSE CVBA.  
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2016 EN VAN HET BIJHOREND 
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 06 oktober 2014 werd akkoord gegaan met de omvorming van 
de cvba Coöperatieve Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA). 
Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 werd akkoord gegaan met de overdracht van 
eigendommen van de Stad Ronse aan het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba via een 
statutenwijziging naar aanleiding van een kapitaalverhoging door inbreng in natura. 
Hiertoe werden 812 aandelen aan de Stad Ronse toegekend waardoor de stad in het bezit 
komt van in totaal 2712 aandelen van de 2812 aandelen van de vennootschap. 
In uitvoering van artikel 26 van de statuten dient de jaarrekening 2016 alsook het bijhorend 
jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba door de 
gemeenteraad goedgekeurd te worden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2016 en het 
bijhorend jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de gemeenteraadsbesluit van 06 oktober 2014 houdende de omvorming van 

de cvba Coöperatieve Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA); 

Gelet op de omvorming die op 22 april 2015 op de buitengewone algemene  
vergadering voor statutenwijziging werd goedgekeurd;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 waarbij akkoord werd gegaan 
met de overdracht van eigendommen van de Stad Ronse aan het EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba door middel van een statutenwijziging naar aanleiding van een kapitaalverhoging 
door inbreng in natura; 
Overwegende dat deze kapitaalverhoging op 08 december 2016 op de buitengewone 
algemene vergadering voor statutenwijziging werd goedgekeurd; 
Overwegende dat deze inbreng resulteerde in een kapitaalverhoging van 812 aandelen die aan 
de Stad Ronse werden toegekend waardoor de Stad Ronse in het bezit komt van in totaal 2712 
aandelen van de 2812 aandelen van de vennootschap; 

Gelet op artikel 26 van de statuten waarbij de jaarrekening 2016 alsook het bijhorend 
jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba door de 
gemeenteraad goedgekeurd dient te worden;  

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016 en de bijhorende balans- en resultatenrekening 
van het EVA Bouwmaatschappij Ronse;  

Gelet op het ontwerp van het jaarverslag 2016 van de Raad van Bestuur van het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse; 

Gelet op de komende algemene vergadering van 22 juni 2017;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De jaarrekening 2016 en de bijhorende balans- en resultatenrekening alsook het 
bijhorend jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba 
worden goedgekeurd.  
Artikel 2.  Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst die zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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4.  BELASTING OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN. 
AANPASSING.  
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 november 2015 werd de belasting op het afleveren van 
administratieve stukken voor het laatst aangepast. 
Naar aanleiding van het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – 
Algemene Directie Instellingen en Bevolking inzake de jaarlijkse automatische aanpassing van het 
tarief van vergoedingen voor het verkrijgen van identiteitskaarten en aanverwante documenten, 
besliste het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 07 november 2016 om de 
kostprijs van de kids- ID, de elektronische identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en 
biometrische kaarten te behouden zoals beslist op de gemeenteraadszitting van 16 november 2015. 
Vanaf 01 juli 2017 zullen de prijzen voor de spoedprocedures dalen en wordt er een nieuwe 
spoedprocedure ingevoerd waarvoor een nieuwe kostprijs zal moeten worden bepaald. 
De prijzen voor spoedprocedure 2 werkdagen en spoedprocedure 1 werkdag verlaagt 
respectievelijk van 120 naar 85 euro en van 190 naar 125 euro. 
Er wordt voor de spoedprocedure KIDS-ID, vanaf het tweede kind, een verlaagd tarief van 55 
euro ingevoerd. Voor de nieuwe spoedprocedure met centrale levering in Brussel werd een tarief 
van 95 euro vastgesteld. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de belasting op de 
afgifte van administratieve stukken. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf 
jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage 
is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2015 houdende aanpassing van de 
belasting op het afleveren van administratieve stukken; 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – 
Algemene directie Instellingen en Bevolking van 06 september 2016 aan de gemeentebesturen, 
houdende de jaarlijkse automatische herziening van het tarief van vergoedingen; 

Gelet op de Collegebeslissing van 07 november 2016 houdende de handhaving van de 
kostprijs van de Kids-ID, de elektronische identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
biometrische kaarten tot 01 juli 2017; 

  Gelet op de nota van 04 mei 2017 van mevrouw Katrien Fourneau, diensthoofd 
Burgerzaken betreffende de indexering van de prijzen van de elektronische identiteitskaart; 

  Overwegende dat hierin wordt voorgesteld om de prijs voor elektronische 
identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, biometrische kaarten en 
verblijfsdocumenten voor vreemdelingen en elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen 
onder de twaalf jaar (kids-ID) aan te passen ingevolge de omzendbrief van de FOD BIZA van 06 
september 2016; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

  Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012, 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   Er wordt met ingang van 01 juli 2017 tot en met 31 december 2018 een 
gemeentebelasting gevestigd op het afleveren, door het gemeentebestuur, van administratieve 
stukken. 
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Artikel 2.   De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling die het stuk vraagt. 
Artikel 3.   De belasting is vastgesteld als volgt : 
A. Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten  

aan personen van 12 jaar en ouder : 
     1) bij aflevering volgens de normale procedure              :   20,00 euro 
     2) bij aflevering volgens spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen 2 dagen)  :   85,00 euro 
     3) bij aflevering volgens spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)   : 125,00 euro  
     4) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) :   95,00 euro  
B. Op de afgifte van biometrische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen : 
     1) bij aflevering volgens de normale procedure     :   23,00 euro  
     2) bij aflevering volgens spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen 2 dagen)  :   85,00 euro 
     3) bij aflevering volgens spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)   : 125,00 euro  
     4) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) :   95,00 euro  
C. Bij het opnieuw aanvragen van de PUK/PIN-code    :     5,00 euro 
D. Op de afgifte van identiteitsstukken met plastiekzakje of identiteitsbewijzen met foto die aan  

de kinderen beneden de 12 jaar worden uitgereikt : 
     1) - bij aflevering van een identiteitsbewijs      :     1,24 euro  
         - bij aflevering van elk duplicaat ervan       :     1,24 euro 
     2) - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 
  de normale procedure        :     7,00 euro 
         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 
 spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen de 2 dagen)    :  85 ,00 euro 
         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 
           spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)     : 125,00 euro 
         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 
 spoedprocedure (verlaagd tarief vanaf het 2e kind)    :   55,00 euro  
E. Op de afgifte van reispassen of paspoorten : 
     1) - bij aflevering aan volwassenen volgens de normale procedure  :   79,00 euro 
         - bij aflevering aan volwassenen volgens spoedprocedure    : 248,00 euro 
         - bij aflevering van een reispas met 64 bladzijden    : 248,00 euro 
     2) - bij aflevering aan minderjarigen volgens de normale procedure   :   41,00 euro 
         - bij aflevering aan minderjarigen volgens spoedprocedure    : 210,00 euro 
F. Op de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van verblijfsbewijzen van  

 vreemdelingen          :     6,50 euro 
G. Op de afgifte van een huwelijks- of een samenlevingsboekje    :   15,00 euro 
H. Op de afgifte van rijbewijzen          
     - voor een rijbewijs in bankkaartmodel      :   25,00 euro 
     - voor een internationaal rijbewijs      :   21,00 euro. 
Artikel 4.   De belasting moet bij de aanvraag van het stuk contant worden betaald.  Bij gebrek  
aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting.  
De kohierbelasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De kohierbelasting moet 
betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 5.   De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een 
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van 
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 
Artikel 6. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
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Artikel 7.   De belastingverordening van 16 november 2015 houdende aanpassing van de 
belasting op het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven met ingang van 01 juli 
2017. 
Artikel 8.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet  
van 15 juli 2005. 
 
EREDIENSTEN 

5.  CENTRAAL KERKBESTUUR MAARKEDAL.  
JAARREKENING 2016 VAN DE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW VAN 
LA SALETTE (LOUISE-MARIE), RESSORTEREND ONDER HET CENTRAAL 
KERKBESTUUR MAARKEDAL.  
ADVIES. 

Op 04 april 2017 ontving het stadsbestuur de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
De heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, vermeldt in zijn verslag van 11 april 2017 dat het 
resultaat van de rekening 2015 correct werd ingebracht en dat het budget niet overschreden 
werd.  Het aandeel van de Stad Ronse bedraagt 475/1217den.  
Hij besluit dat aan deze jaarrekening gunstig advies kan gegeven worden. 
De raad wordt verzocht gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Maarkedal. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de indiening van de rekening 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La 
Salette (Louise-Marie), zoals ze werd vastgesteld in de kerkraad van voornoemde kerkfabriek op 
30 maart 2017; 

Gelet op de nota 2017/7 dd° 11 april 2017 van de Financiële Dienst inzake de rekening 
2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Maarkedal; 

Gelet op het voorstel om de rekening 2016 positief te adviseren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

  Na beraadslaging; 
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 6 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1. Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I 
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en 
externe audit.  
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BEHEER VAN PATRIMONIUM 

6.  VERKOOP VAN HET STADSGEBOUW GELEGEN KASTEELSTRAAT  
NUMMER 45.  
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN HUUROVEREENKOMST EN VAN 
HET ONTWERP VAN AKTE VAN VERKOOP. 

De heer Gunther Deriemaker, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
 
Het stadsgebouw gelegen in de Kasteelstraat nummer 45 werd in 2013 te koop gesteld via een 
procedure van openbare bieding. Bij gebrek aan kandidaat-kopers werd in november 2014 een 
overeenkomst afgesloten met FED-net die het pand te koop stelde voor 250.000 euro. 
Via FED-net werd slechts 1 bod van 150.000 euro ontvangen en werd de samenwerking met 
FED-net in 2016 stopgezet. 
Momenteel is er vanwege de vzw Al Beyyina interesse tot aankoop van het pand. Deze vzw is 
bereid 250.000 euro te betalen voor het gebouw mits het afsluiten van een huurovereenkomst 
voor één jaar (2.500 euro per maand = 30.000 euro per jaar) onmiddellijk gevolgd door de 
aankoop van het gebouw voor de resterende som van 220.000 euro. 
Hiervoor werd door de Technische Dienst zowel een ontwerp van huurovereenkomst als een 
ontwerp van akte van verkoop opgemaakt. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van huurovereenkomst 
en het ontwerp van akte van verkoop voor het stadsgebouw Kasteelstraat nummer 45. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien het pand Kasteelstraat nummer 45 medio 2013 te koop werd gesteld via een 

procedure van openbare bieding, omvattende lokale en bovenlokale publiciteit; 
            Gezien bij gebrek aan interesse en kandidaat-kopers in november 2014 een overeenkomst 
werd afgesloten met FED-net welke het pand via diverse kanalen te koop stelde voor 250.000 
euro; 

Gezien de samenwerking met FED-net in augustus 2016 werd stopgezet omdat ook zij 
geen kandidaat-kopers vonden; 
            Overwegende dat er sinds een aantal maanden vanwege de vzw Al Beyyina interesse is tot 
aankoop van het pand; 

Overwegende dat de vzw bereid is om het bedrag van 250.000 euro te betalen onder de 
vorm van een huurovereenkomst voor één jaar, onmiddellijk gevolgd door de aankoop van het 
pand; 

Gezien concreet een huurovereenkomst voor één jaar zal worden afgesloten voor de 
maandelijkse som van 2.500 euro (30.000 euro/jaar), waarbij te hunnen laste valt : 

- alle taksen, belastingen en heffingen, inbegrepen de onroerende voorheffing  
- alle onderhoud, herstellingen en investeringen, gewoon maar ook buitengewoon welke 

normaliter ten laste van de eigenaar valt 
- alle verbruiken van water, gas en elektriciteit 
- alle controles op installaties, alle maatregelen met betrekking tot brandpreventie; 

  Gezien de huur onmiddellijk gevolgd wordt door de aankoop van het gebouw voor de som 
van 220.000 euro (exclusief kosten en registratierechten); 

Gezien het pand, gekadastreerd 3de afdeling sectie E nummer 98W3, met een kadastrale 
oppervlakte van 6a 50ca; 

Gezien het ontwerp van huurovereenkomst; 
Gezien het ontwerp van akte; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 22 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie 
en sp.a-fractie) en 4 stemmen tegen (Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) : 
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 De huurovereenkomst voor één jaar van het pand Kasteelstraat nummer 45, gekadastreerd 
3de afdeling sectie E nummer 98W3, met een kadastrale oppervlakte van 6a 50ca, voor de 
maandelijkse som van 2.500 euro aan de vzw Al Beyyina, wordt goedgekeurd. 
 De daaropvolgende verkoop van het pand Kasteelstraat nummer 45, gekadastreerd 3de 
afdeling sectie E nummer 98W3, met een kadastrale oppervlakte van 6a 50ca, voor de som van 
220.000 euro aan de vzw Al Beyyina, wordt goedgekeurd. 
 Het ontwerp van huurovereenkomst wordt aangenomen. 

Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

7.  GEDEELTELIJKE VERPLAATSING VAN DE VOETWEG NUMMER 207 EN 
BIJHOREND ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN.  
VOORLOPIGE VASTSTELLING. 

Naar aanleiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuw 
stal- en loodsgebouw werd op 13 februari 2017 tussen de stad en betrokkenen een overeenkomst 
opgemaakt voor de verplaatsing van een deel van de voetweg nummer 207 die over hun eigendom 
gelegen Schaffendal nummer 5 loopt en al sinds jaren in onbruik is. 
Het tracé van een deel van de voetweg wordt verplaatst naar de zuidzijde doch blijft gelegen op  
het eigendom van betrokkenen, rekening houdende met de inplanting van het nieuw stal- en 
loodsgebouw. 
Sinds 2014 is voor elke buurt-en voetwegverplaatsing een rooilijnplan vereist waarbij het nieuwe 
tracé wordt vastgelegd. 
De raad wordt verzocht de verplaatsing van de voetweg nummer 207 en het bijhorend ontwerp 
van rooilijnplan voorlopig vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen; 
Gelet op het Decreet van 04 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met 

betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere 

regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
            Gelet op artikels 27 en 28 van de buurtwegenwet van 10 april 1841 (zoals gewijzigd door 
het Decreet van 04 april 2014) die de wijzigingsprocedure van buurt- en voetwegen regelt; 

Gezien naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door de 
heer en mevrouw Mastin-Martin voor de bouw van een nieuw stal- en loodsgebouw, op 13 
februari 2017 een overeenkomst werd opgemaakt voor de verplaatsing van een deel van de 
voetweg nummer 207 die over de eigendom Schaffendal nummer 5 loopt en al sinds jaren in 
onbruik is geraakt; 

Overwegende dat hierbij het tracé van een deel van de voetweg, gekend als sentier 207, 
verplaatst wordt naar de zuidzijde waarbij het nieuwe tracé na verplaatsing blijft liggen op het 
eigendom van de heer en mevrouw Mastin-Martin, zijnde op percelen 473C en 473D maar 
rekening zal houden met de inplanting van het nieuw stal- en loodsgebouw; 
           Gezien voor elke buurt- en voetwegverplaatsing een rooilijnplan vereist is waarbij het 
nieuwe tracé wordt vastgelegd; 
           Gelet op het voorgestelde ontwerp van rooilijnplan; 
           Gezien de voetwegverplaatsing en het bijhorend ontwerp van rooilijnplan onderworpen 
dienen te worden aan een openbaar onderzoek; 
           Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De verplaatsing van voetweg nummer 207, aangevraagd door de heer en mevrouw Mastin-
Martin, wordt voorlopig vastgesteld. 
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Het bijhorend ontwerp van rooilijnplan, wordt voorlopig vastgesteld. 

 Het dossier zal verder behandeld worden volgens de procedure voorzien door artikels 27 
en 28 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en het onderzoek zal worden aangekondigd via 
afzonderlijke mededeling aan de Bestendige Deputatie. 
 
OPENBARE WERKEN 

8.  NIEUWE CODE VOOR INFRASTRUCTUUR- EN NUTSWERKEN LANGS 
GEMEENTEWEGEN.  
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004 werd de “Code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen” onderschreven. 
Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) werd samen met 
diverse steden en gemeenten, de nutsmaatschappijen en de Vlaamse Raad voor 
Netwerkbeheerders een geactualiseerde code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen uitgewerkt aangezien de vooropgestelde doelstellingen niet behaald werden, er 
nood is aan een efficiëntere afdwingbaarheid en er op heden digitale instrumenten voorhanden zijn 
die er in het verleden niet waren. 
Deze geactualiseerde code wenst duidelijke afspraken vast te leggen bij : 
▪ werken op openbaar domein door nutsmaatschappijen, derden … 
▪ gemeentelijke infrastructuurwerken gekoppeld aan aanpassings- en verplaatsingswerken aan 

nutsleidingen. 
Door het onderschrijven van deze code door de steden en gemeenten en de nutsmaatschappijen  
wordt er gestreefd naar een standaardisering van de afspraken en een gerichtere afdwingbaarheid. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe Code voor infrastructuur- en 
nutwerken langs gemeentewegen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Overwegende dat de stad en de netwerkbeheerders (nutsmaatschappijen) partners zijn bij 

de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein; dat gemeentewerken en 
nutswerken onderling continu afstemming en overleg vergen;  

Overwegende dat in 2001 de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een Code voor infrastructuur - en 
nutswerken langs gemeentewegen opstelden met afspraken tussen de nutsbedrijven en de 
gemeenten voor werken in het openbaar domein; 

Gelet op zijn beslissing van 20 december 2004 houdende goedkeuring van deze Code 
voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen; 

Overwegende dat met huidige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen niet alle doelstellingen, onder andere kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, 
communicatie,… voldoende gehaald worden en dat er ook nood is aan een betere 
afdwingbaarheid; 

Overwegende de toenemende vraag naar het ‘minder hinder’ concept; 
Gezien ondertussen tal van digitale tools ontstaan zijn (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de 

afspraken uit de code kunnen ondersteunen; 
Gezien de noodzaak om de code van 2001 te actualiseren; 
Gezien het ontwerp van nieuwe, geactualiseerde Code van infrastructuur- en nutswerken 

langs gemeentewegen opgemaakt in overleg tussen de VVSG, een afvaardiging van gemeenten, 
een afvaardiging van nutsbedrijven en de VRN; 



12 

Gezien deze nieuwe Code wil zorgen voor een duurzaam beheer en inrichting van het 
openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle 
uitvoering van werken in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na 
nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor 
omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en 
klachten;  

Gezien in de nieuwe Code afspraken over de handhaving en afdwingbaarheid werden 
opgenomen; 

Gezien bij het opstellen van deze Code ernaar werd gestreefd om een behoorlijk bestuur 
door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een 
goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven; 

Gezien door een standaardisering van de afspraken de nutsmaatschappijen deze afspraken 
beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en de afspraken beter kunnen afgedwongen 
worden bij de uitvoerders op het terrein; 

Overwegende dat het de bedoeling is om de Code voor infrastructuur-en nutswerken 
langs gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied 
van de Stad Ronse; 

Gezien deze Code ondertussen werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de 
VVSG in zitting van 03 februari 2016 en door de Centrale Raad van de VRN in zitting van 02 
maart 2016; 

Gelet op de artikelen 119 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid de 

artikels 42, 43, 57 en 58, 64 en 192; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. 
De Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, gevoegd als bijlage bij 
onderhavige beslissing, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2. 
De bepalingen van de nieuwe Code gelden vanaf 01 januari 2018 voor elke opdrachtgever die 
de Code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de Stad Ronse. 
Artikel 3. 
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 20 december 2004) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van 
toepassing wordt.   
Artikel 4. 
Dit besluit wordt opgestuurd naar : 
• de Bestendige Deputatie van de Provincieraad 
• de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan die van de Politierechtbank 
• de toezichthoudende overheid  
• de nutsmaatschappijen 
• de VVSG vzw. 
 

9.  VERVANGEN VAN ACHT DEFECTE OPENBARE VERLICHTINGSTOESTELLEN 
OP HET KONINGIN ASTRIDPLEIN.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van acht defecte openbare 
verlichtingstoestellen op het Koningin Astridplein. 
De kostprijs voor het weghalen van de defecte armaturen en het plaatsen van nieuwe armaturen  
op de bestaande palen wordt geraamd op 3.214,74 euro. Deze kosten dienen gefinancierd te 
worden door de stad aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vervangen van de kapotte 
verlichtingstoestellen op het Koningin Astridplein. 
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DE GEMEENTERAAD, 

 Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis, voor het vervangen van 8 armaturen op het 
Koningin Astridplein; 
            Gelet op het ontwerp, omvattende het vervangen van 8 defecte armaturen door LED-
toestellen Schréder TECEO 2 met 12000 Lumen warm wit licht op de bestaande palen; 
            Gelet op het dossier nummer NW304660 opgemaakt door Eandis; 
            Gelet op de kostenraming voor de stad ten bedrage van 3.214,74 euro; 
            Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 
door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 
             Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het vervangen van 8 defecte armaturen op het Koningin Astridplein volgens dossier 
NW304660, met kostenraming ten bedrage van 3.214,74 euro, wordt goedgekeurd. 
 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene rekening 2280000 
– beleidsitem 06700. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
MIDDENSTAND 

10.  GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET 
BEBLOEMEN VAN DE PANDEN IN HET COMMERCIEEL CENTRUM IN 
HET KADER VAN HET PROJECT "RONSE IN DE BLOEMEN". 
GOEDKEURING. 

De handelaars van de Wijnstraat wensen hun straat aantrekkelijker te maken door het plaatsen van 
bloemen en planten aan de gevels van hun panden.  
Er werd overeengekomen dat het plaatsen van bloembakken hiervoor de beste oplossing is maar 
niet enkel de Wijnstraat doch het volledig commercieel centrum hiervan te voorzien. 
Om de handelaars en de bewoners te stimuleren om mee te doen aan het project “Ronse in de 
bloemen” wordt voorgesteld een subsidiereglement in te voeren. 
In dit reglement wordt gesteld dat handelaars en bewoners bij de aankoop van een bloembak die 
door de stad wordt voorgesteld 50 % van de aankoopprijs kunnen terug krijgen. 
Er kan gekozen worden uit twee modellen en er kunnen meerdere bloembakken besteld worden op 
voorwaarde dat ze steeds aan de voorgevel op een zichtbare plaats worden gezet. 
Twee maal per jaar zal de groendienst van de stad zorgen voor het planten van de bloemen. Het 
onderhoud is voor rekening van de uitbater of bewoner. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk subsidiereglement voor 
het bebloemen van de panden in het commercieel centrum in het kader van het project “Ronse in 
de bloemen”. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het imago van de Stad Ronse waarbij de pijler ‘ natuur en groen’ wordt 

gestimuleerd; 
Gelet op de vraag van handelaars uit de Wijnstraat om de straat aantrekkelijker te maken 

voor voetgangers door het voorzien van groen/bloemen in de Wijnstraat; 
Gelet op het voorstel tot het invoeren van een bebloemingsreglement ‘ Ronse in de 

Bloemen’ waarbij handelaars en bewoners uit het afgebakend commercieel centrum een subsidie 
zouden kunnen genieten van 50% bij de aankoop van een bloembak die door de stad wordt 
voorgesteld; 
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Gelet op het feit dat handelaars/ bewoners kunnen kiezen uit 2 modellen en meerdere 
bloembakken kunnen bestellen op voorwaarde dat ze steeds aan de voorgevel op een zichtbare 
plaats worden opgesteld; 

Rekening houdende dat wordt voorgesteld om het bebloemingsreglement te laten gelden 
voor alle handelaars en bewoners van het commercieel centrum en niet alleen voor de Wijnstraat; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Akkoord te gaan met het gemeentelijk subsidiereglement met betrekking tot het 
bebloemen van de panden in het commercieel centrum naar aanleiding van het project ‘Ronse in 
de bloemen’ en het reglement in voege te laten treden op 01 juni 2017 tot en met 31 december 
2018. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

11.  OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN 
HET WESTEN, "GASELWEST".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGINGEN, VAN  
DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING (JAARVERGADERING) 
VAN 23 JUNI 2017 EN VAN DE (EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE 
AANSLUITING VAN DE STAD TOT DE ACTIVITEIT WARMTE. 
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER. 
BESLISSING. 

Het stadsbestuur van Ronse wordt bij schrijven van 23 maart 2017 en 05 april 2017 uitgenodigd tot 
het bijwonen van de algemene vergadering (jaarvergadering) op 23 juni 2017 van de 
Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, “Gaselwest”. 
De agenda luidt als volgt : 

1. Statutenwijzigingen : 
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke 

akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit 

warmte 
3. Kennisneming verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis 

System Operator cvba en Fluvius cvba 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen. 

Naast de statutenwijziging dient er eveneens een beslissing genomen te worden over de uitbreiding 
tot de activiteit warmte. In het kader van de klimaatdoelstellingen is de ontwikkeling, het aanleggen 
en de exploitatie van warmtenetten van essentieel belang. Warmtenetten laten toe om duurzame 
warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. De gemeenten kunnen hiervoor kiezen 
uit 3 mogelijkheden : 
▪ Keuze 1 : de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest 
▪ Keuze 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
▪ Keuze 3 :de gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing uit inzake beheersoverdracht. 
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Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 mei 2017 heeft beslist om te opteren 
voor de keuzemogelijkheid 1. 
In toepassing van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
gelden de ter beschikking gestelde documenten ook als rapportering aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de statutenwijzigingen en de agenda van 
de algemene vergadering van 23 juni 2017 van Gaselwest  alsook aan de beslissing inzake de 
uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en het mandaat van de vertegenwoordiger te 
bepalen. 
 
De heer Koen Haelters, raadslid sp.a, wenst namens zijn fractie een amendement in te 
dienen voor dit agendapunt. 
Hij merkt op dat dit dossier kan opgesplitst worden in 3 onderdelen, namelijk : 
▪ het verlenen van goedkeuring aan de statuten en de agenda van de algemene vergadering 

van 23 juni 2017 van Gaselwest 
▪ het verlenen van goedkeuring inzake de uitbreiding van de aansluiting van de stad tot de 

activiteit warmte 
▪ het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger.  
Het amendement heeft betrekking op de beslissing tot uitbreiding van de aansluiting tot de 
activiteit warmte. Hij deelt mee dat de sp.a-fractie geen voorstander is van een 
beheersoverdracht inzake warmte-activiteiten aan de intercommunales van de 
distributienetbeheerders. De distributienetbeheerders hebben immers al geïnvesteerd in de 
bestaande gasnetten en zijn deze op bepaalde plaatsen nog aan het afschrijven zodat de kans 
bestaat dat zij een parallelle ontwikkeling van een warmtenet in onze stad niet rendabel 
achten terwijl een derde partij hier wel toe bereid kan zijn. 
Hij deelt mee dat zijn fractie voluit gaat voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en 
dat zij er willen op toezien dat de ontwikkeling van warmtenetten alle kansen krijgt. 
Daarom is de sp.a-fractie van mening dat zowel private als publieke partners in ons land een 
warmtenet kunnen uitbouwen. 
Een beheersoverdracht aan de intercommunales van de distributienetbeheerder betekent 
dat de stad het uitvoeren van beslissingen over warmtenetten afstaat en zodus geen recht 
meer heeft om zelfstandig of samen met derden deze opdracht uit te voeren. Het is 
belangrijk om zelf de regie in handen te houden zodat er kan gekozen worden voor de meest 
natuurlijke en voor de consument (inwoners) de meest voordelige partner. 
De sp.a-fractie stelt dan ook voor geen beheersoverdracht te doen en de genomen beslissing 
hieromtrent van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 mei 2017, met name te 
kiezen voor keuzemogelijkheid 1 : volledige activiteit warmte toevertrouwen aan Gaselwest, 
niet te bekrachtigen maar te opteren voor keuzemogelijkheid 3 : gemeente neemt geen 
beslissing of stelt de beslissing inzake beheersoverdracht uit. 

Over dit ingediende amendement van de sp.a-fractie wordt een stemming gehouden, per 
fractie. 
De uitslag van de stemming luidt als volgt :  
▪ de sp.a-fractie stemt voor het amendement 
▪ de CD&V GROEN-fractie, de N-VA-fractie, de Open Vld-fractie en Brigitte 

Goddaer stemmen tegen het amendement 
▪ de Vlaams Belang-fractie onthoudt zich. 
 
Zodoende wordt over dit agendapunt, zoals voorgelegd aan deze gemeenteraad, gestemd. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op dat de stad Ronse voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen; 
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Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2017 van Gaselwest, waarbij de stad 
opgeroepen werd om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 
Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 
Oudenaarde;  

Gelet op de documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 
17 maart 2017; 

Gelet op de voorgestelde statutenwijziging: 
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden 
in meerdere domeinen :  
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde 
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ 
herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste 
winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente 
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-vereni-
gingen te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking  
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van 
Eandis 
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de 
activiteiten ‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding  
- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit 
warmte; 
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te 
beschikken en de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen 
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van 
bestuur  
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de 
stemrechten in de algemene vergadering beschikken 
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen 
vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit  
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de 
deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van 
de aandelen binnen het totale eigen vermogen 
- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het 
aantal herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke 
gemeente 
- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge 
het vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen 
boekwaarde  
- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd 
worden in het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdracht-
houdende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot 
uitvoering ervan 
- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake 
overheidsopdrachten aan de werkmaatschappij;  

Gelet op de uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte :  
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om 
een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit 
warmte. 
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributie-
netbeheer ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de 
levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte inhoudt. 
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De distributienetbeheerder Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de 
daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij 
Eandis System Operator cvba. 
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) 
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de 
warmte-expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van 
de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding 
van Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen. 
De stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor 
minder CO2-uitstoot.  De stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene 
energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te 
koppelen aan de aanwezige warmtevraag.  Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een 
warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige 
regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.   
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de stad 
om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de 
aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.   
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te 
vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, dan wel om enkel de 
ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest.  Deze keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal 
gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder 
meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten.  Het eigenaarschap van de warmtenetten is 
één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.   
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest: 
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de stad een beroep te 
doen op de opdrachthoudende vereniging Gaselwest die door middel van haar 
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal 
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing 
van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal 
instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de 
verbruikers.  Dit houdt concreet in dat aan Gaselwest, als distributienetbeheerder, en Eandis 
System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, 
onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische 
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de 
exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven 
voor : 
- het coördineren van een warmtestudie, 
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet, 
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,  
- het monitoren en sturen van het warmtenet,  
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,  
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,  
- het toewijzen van energievolumes op het net. 
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende 
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit 
inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte 
gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse grondgebied.  Eandis System Operator cvba en 
Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg 
elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de 
krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een 
duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder 
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bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.  Dergelijke regeling kadert volledig in het 
engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen. 
 

De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van 
het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgas-
distributienet in combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet 
aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen 
warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een 
gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de 
projecten die  in dit kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.   
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen 
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest  
De stad kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie 
toe te vertrouwen.  Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten 
behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies.  Wanneer de gemeente op een 
later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen 
boekwaarde.   
KEUZE 3: de gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing uit inzake 
beheersoverdracht 

Gelet op artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samen-
werking van 06 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn 
goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op 
expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het 
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd° 23 juni 2017 :  

1. Statutenwijzigingen: 
a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke 

akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.   
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de 

activiteit warmte 
3.   Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultaten-

rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016 
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis 

System Operator cvba en Fluvius cvba 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 
BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en Brigitte Goddaer), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams 
Belang-fractie) : 
Artikel 3.  
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a. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de stad tot de 
activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest  
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b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwik-
keling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet 
zelf geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de 
doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is 
steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde 
vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis van de uitoefening van 
een recht van voorkeur 

c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet 
en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de 
netbeheerder Gaselwest die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis 
System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal 
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen 
beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen 

d. de inbreng die de stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van 
Gaselwest uit te breiden tot de activiteit warmte. 

Artikel 4.    De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergade-
ring van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen zijn stem-
gedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 5.  Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-
mailadres  intercommunales@eandis.be. 
Artikel 6.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
12.  FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST, 

"FIGGA".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE GEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 23 JUNI 2017 EN VASTSTELLING VAN 
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 21 april 2017 wordt de Stad Ronse uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone 
algemene vergadering van 23 juni 2017 van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 
Gaselwest, “FIGGA”. 
De agenda luidt als volgt : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

In toepassing van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dient de agenda van de algemene vergadering ter bespreking voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad en dient het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld te worden.  
De ter beschikking gestelde documenten gelden ook als rapportering aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de gewone 
algemene vergadering van 23 juni 2017 van FIGGA en het mandaat van de 
vertegenwoordiger te bepalen. 
  

 

mailto:intercommunales@eandis.be
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001, zoals tot op 

heden gewijzigd; 
Gelet op het feit dat de Stad Ronse aangesloten is bij het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband FIGGA; 
Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 03 mei 2017 

om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op 23 juni 2017; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 23 juni 2017 

volgende agendapunten bevat : 
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen; 

Overwegende dat de door FIGGA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 
rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking; 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 16 november 2015 om de heer Lieven Dhaeze 
aan te duiden als effectief vertegenwoordiger en de heer Jan Foulon aan te duiden als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van FIGGA voor de ganse legislatuur; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring 
te hechten aan de agenda en de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering 
van 23 juni 2017 van FIGGA, zijnde :  

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2016 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2.  De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste 
punten van de algemene vergadering van FIGGA van 23 juni 2017, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 
Artikel 3.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I 
van het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005.  
 

13.  INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING, IGS WESTLEDE. BESPREKING  
EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN 13 JUNI 2017 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE 
VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 05 april 2017 van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede, wordt  
het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van 13 juni 2017. 
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De agenda luidt als volgt :  
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 06 december 2016 
2. Goedkeuring balans- en resultatenrekening 2016 
3. Verslag commissaris-revisor 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Werkingsverslag 2016. 

In toepassing van het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de agenda 
van de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient 
het mandaat van de vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, vastgesteld te worden. 
In het kader van artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking gelden de 
ter beschikking gestelde documenten ook als rapportering aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene 
vergadering van 13 juni 2017 van IGS Westlede en het mandaat van de vertegenwoordiger 
vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op 

heden gewijzigd; 
Gelet op het feit dat de Stad Ronse als vennoot is aangesloten bij Intergemeentelijke 

Samenwerking Westlede; 
Gelet op de statuten van IGS Westlede; 
Gelet op het schrijven van IGS Westlede van 07 april 2017 betreffende de Algemene 

Vergadering in zitting van 13 juni 2017 met als agenda :  
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 06.12.2016 
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016 
3. Verslag Commissaris-Revisor 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Werkingverslag 2016; 
Overwegende dat in uitvoering van artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd op 18 januari 2013, alle agendapunten 
moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en het mandaat van de vertegenwoordiger dient 
vastgesteld te worden;  

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2013 om de heer Tom Deputter aan 
te duiden als stadsafgevaardigde voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens de 
hele legislatuur 2013-2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 13 juni 2017 goed te 
keuren als volgt : 

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 06.12.2016 
2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016 
3. Verslag Commissaris-Revisor 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Werkingverslag 2016. 

Artikel 2.  De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 
van de algemene vergadering van IGS Westlede van 13 juni 2017, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 
Artikel 3.  Van onderhavige beslissing wordt een afschrift gestuurd naar directie@westlede.be 
Artikel 4.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van 
het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 

mailto:directie@westlede.be
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14.  TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR 
WATERVOORZIENING, IC TMVW.  
GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGING. 

Bij schrijven van 31 maart 2017 wordt het stadsbestuur verzocht de voorgestelde statutenwijziging 
van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, IC TMVW, 
goed te keuren. 
De voorgestelde wijzigingen aan de statuten realiseren de verplichte aanpassing van de 
intercommunale TMVW aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. Ingevolge de 
voorgenomen afsplitsing van de activiteit Aanvullende Diensten naar TMVS, werden alle 
verwijzingen naar deze activiteiten en alle bepalingen die louter op deze activiteiten betrekking 
hadden, verwijderd uit de ontwerpstatuten.   
Deze statutenwijziging zal geagendeerd worden op de buitengewone algemene vergadering van  
IC TMVW op 30 juni 2017.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze statutenwijziging van IC TMVW. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking van 06 juli 2001, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Overwegende dat de Stad Ronse aangesloten is bij Tussengemeentelijke Maatschappij 

der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW; 
Gelet op de statuten van TMVW; 
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd 

overgemaakt met het schrijven van 31 maart 2017; 
Gelet op de toelichting met betrekking tot deze statutenwijziging; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het 
desbetreffend ontwerp, goed te keuren. 
Artikel 2.  Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordigers deze wijzigingen op de 
Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. 
Artikel 3.  Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW via het mailadres: 
statutenwijziging.TMVW.30062017@farys.be 
 

15.  TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR 
WATERVOORZIENING, IC TMVW.  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING (JAARVERGADERING) VAN 30 JUNI 2017 EN VASTSTELLING 
VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 05 mei 2017 wordt het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de 
algemene jaarvergadering van de intercommunale TMVW op 30 juni 2017. 
De agenda luidt als volgt : 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen  

en uitbreiding van toetredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur. 
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In toepassing van het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de agenda 
van de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient 
het mandaat van de vertegenwoordigers vastgesteld te worden. 
In het kader van artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking gelden de ter 
beschikking gestelde documenten ook als rapportering aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht de agenda van de algemene jaarvergadering van 30 juni 2017 van  IC 
TMVW goed te keuren, de namen van de vertegenwoordigers te bevestigen en hun mandaten vast 
te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het feit dat de Stad Ronse aangesloten is bij de intercommunale TMVW; 
Gelet op de statuten van TMVW (IC); 
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW IC op 30 juni 

2017, waarin de agenda werd meegedeeld;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel  1.  Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering 
van IC TMVW van 30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten :  
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 
uitbreiding  
    van toetredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
5. Kennisname van het verslag van het College van Commissarissen 
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur. 
Artikel  2.  De afgevaardigden van de stad, met name :  
- Wouter Stockman met als plaatsvervanger Diederik Van Hamme 
- Abderrahim Lahlali met als plaatsvervanger Yves Deworm 
- Isabelle Stockman met als plaatsvervanger Brigitte Vanhoutte 
- Lieven Dhaeze met als plaatsvervanger Aaron Demeulemeester 
- Angélique Syroit, geen plaatsvervanger 
- Rudi Boudringhien, geen plaatsvervanger  
 te bevestigen en deze op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in artikel 1. 
Artikel  3.  Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 
besluit en een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan TMVW via het mailadres 
Algemenevergadering.30062017.TMVW@farys.be. 
Artikel 4.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe 
audit. 
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16.  TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR 
WATERVOORZIENING, IC TMVW.  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 30 JUNI 2017 (TRANSITIE TMVW, 
OPRICHTING TMVS CONFORM HET DECREET OP DE 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING).  
AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGERS VOOR VERSCHILLENDE 
BESTUURSORGANEN EN VASTSTELLING VAN HUN MANDAAT.  
BESLISSING. 

Het stadsbestuur wordt door de intercommunale TMVW uitgenodigd om de buitengewone 
algemene vergadering bij te wonen die doorgaat op 30 juni 2017.  
De te nemen beslissingen tijdens deze vergadering laten zich opdelen in onder andere volgende 
blokken :  

- Oprichting TMVS  
- Inbreng van de divisie aanvullende diensten in TMVS  
- Statutenwijziging TMVW. 

Na de oprichting van TMVS en de afsplitsing van de divisie Aanvullende Diensten kan 
TMVW zich omvormen tot een opdrachthoudende vereniging conform de Vlaamse 
wetgeving. 
Als gevolg van de statutenwijziging dienen er bestuursorganen opnieuw ingevuld te worden 
namelijk de Raad van Bestuur en het Adviescomité voor Domeindiensten.  
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 mei 2017 besliste om de heer 
Jan Foulon, schepen, aan te duiden voor de Raad van Bestuur alsook voor het regionaal 
Adviescomité voor Domeindiensten van IC TMVW. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 30 juni 2017, aan de aanduiding van de heer Jan Foulon, schepen 
als vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur en het Adviescomité voor Domeindiensten 
en zijn mandaat vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

(hierna het DIS);  
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij TMVW; 
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het 

Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 
intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge 
waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS; 

Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te 
passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie 
naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van 
een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van 
TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen 
naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt 
voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze 
oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De 
aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie 
Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-
vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-
aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten 
slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan 
het DIS; 
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Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de 
mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van 
hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten 
opgenomen zijn :  

i. een omstandige motiveringsnota  
ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de 

daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging 

iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering 

iv. een ontwerp van statuten; 
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes 

uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het 
voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het 
oprichtingsdossier;  

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting 
van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in 
TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze 
aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW; 

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het 
kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende 
kapitaalsverrichtingen; 

Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen; 
Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder 

verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als 
nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 
hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS 
opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS; 

Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het 
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie 
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd 
door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor; 

Gelet op artikel 29 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW 
behoort; 

Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende 
documenten werden opgenomen :  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de 
voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn 

aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot 
de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor 
domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten; 
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Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad 
van bestuur van TMVW;  

Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 
van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 
opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 
9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;  

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 
gehouden zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de 
agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste 
verrichtingen die ontvangen werden door de stad; 

Gelet op het feit dat de stad op heden een A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad 
dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de 
voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS; 

Gelet op de eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van 
TMVS en goedkeuring van het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het 
oprichtingsdossier van TMVS goed, met uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS” 
dewelke vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel uitmaakt van het oprichtingsdossier; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017. 
Artikel 2.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 
Artikel 3. Zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-
aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet 
in de TMVS kapitalisatietabel.  
Artikel 4.  Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-
aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter 
gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze 
aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 
deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de 
gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven 
aantal aandelen. 
Artikel 5. Zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) 
artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura 
van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 
Artikel 6.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van 
het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 
Diensten door TMVW in TMVS. 
Artikel 7.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie 
Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader 
omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de 
bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan 
TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   
Artikel 8.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in 
natura en een inbreng in cash. 
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Artikel 9. Zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 01 april 2017, de bepaling 
van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste 
jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 
en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, 
teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te 
vervullen.  
Artikel 10.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel 
van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande 
dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  
Artikel 11.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-
vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 
Artikel 12.  De terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 
kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 
Artikel 13. Zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 
voormelde A-vennoten :  
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder 
de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet 
in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura 
zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als 
vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten. 
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: door 
de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 
Artikel 14.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de Raad van 
Bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-
aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 
scheidingsaandeel. 
Artikel 15.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-
aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van A-
aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht 
van terug te nemen F1-aandelen.  
Artikel 16. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de Raad van 
Bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het 
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 
Artikel 17.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 
TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30 
juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende 
schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.  
Artikel 18. Zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -
aandelen door de vennoten die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van 
deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de 
ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en 
ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen.  
Artikel 19. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de Raad van 
Bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het 
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 
Artikel 20.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 
van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 
opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  
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Artikel 21.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 
statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 
Hullebusch, bedrijfsrevisor. 
Artikel 22.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 
nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het 
statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen.  
Artikel 23.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot 
en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel 
tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van 
de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van 
het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  
Artikel 24.  Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  
Artikel 25.  Als lid van de raad van bestuur van TMVW voor te dragen : 
de heer Jan Foulon. 
Artikel 26. Als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te 
dragen : 
de heer Jan Foulon. 
Artikel 27. Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de Raad van 
Bestuur en de regionale adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere vennoten van 
TMVW.  
Artikel 28.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatbeëindiging van het 
college van commissarissen. 
Artikel 29.  Als gemeentelijk vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering 
van TMVW dd° 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te 
wijzen : 
- Wouter Stockman met als plaatsvervanger Diederik Van Hamme 
- Abderrahim Lahlali met als plaatsvervanger Yves Deworm 
- Isabelle Stockman met als plaatsvervanger Brigitte Vanhoutte 
- Lieven Dhaeze met als plaatsvervanger Aaron Demeulemeester 
- Angélique Syroit, geen plaatsvervanger 
- Rudi Boudringhien, geen plaatsvervanger.  
Artikel 30.  Aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen 
uitvoering te geven. 
Artikel 31. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 
geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk 
doel). 
Artikel 32.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve 
formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  
Artikel 33.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30 juni 2017 en te 
verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 
Artikel 34. De terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 
kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter 
gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal 
de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  
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Artikel 35.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de 
andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen 
bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope 
van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de 
statuten van TMVS. 
Artikel 36.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de Raad van 
Bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister 
van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 
Artikel 37. Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 
TMVS dd° 30 juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen : 
de heer Wouter Stockman.  
Artikel 38.Om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de 
gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de 
gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten. 
Artikel 39.  Zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van de Raad van Bestuur van 
TMVS voor te dragen : 
de heer Tom Deputter.  
Artikel 40. Zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van het regionale 
adviescomité voor services van TMVS voor te dragen : 
de heer Tom Deputter.  
Artikel 41.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de Raad van 
Bestuur en het Regionale Adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere vennoten van 
TMVS.  
Artikel 42.  Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 
besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW via 
het mailadres statutenwijziging.TMVW.30062017@farys.be. 
Artikel 43.  Het dossier zal verder worden afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

17.  DIENSTVERLENENDE VERENIGING TUSSENGEMEENTELIJKE 
MAATSCHAPPIJ VOOR SERVICES, TMVS.  
AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER VOOR DE RAAD VAN 
BESTUUR, EEN LID VOOR HET REGIONAAL ADVIESCOMITÉ VOOR 
SERVICES EN EEN EFFECTIEF EN PLAATSVERVANGEND 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE OPRICHTINGSVERGADERING VAN 30 
JUNI 2017.  
BESLISSING. 

Op de gemeenteraadszitting van 24 april 2017 werd beslist om goedkeuring te verlenen aan de 
oprichting van de dienstverlenende vereniging “Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Services, “TMVS” volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. 
Op 20 april 2017 ontving het stadsbestuur van TMVW, ter aanvulling bij het oprichtingsdossier, 
een mailbericht met het verzoek om mandatarissen aan te duiden voor de toekomstige 
bestuursorganen, met name voor de Raad van Bestuur, het regionaal adviescomité voor services 
en de oprichtersvergadering van 30 juni 2017. 
In artikels 12 en 24 van de ontwerpstatuten van TMVS worden de voorwaarden inzake de 
samenstelling van deze bestuursorganen bepaald. 
Er wordt voorgesteld om de heer Tom Deputter aan te duiden als vertegenwoordiger voor de 
Raad van Bestuur alsook als vertegenwoordiger voor het regionaal Adviescomité voor 
Services van de TMVS. 
De heer Wouter Stockman, schepen, wordt aangeduid voor het bijwonen van de 
oprichtersvergadering van 30 juni 2017. 
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met de aanduiding van deze personen in de 
bestuursorganen van de TMVS. 
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Gelet op het decreet dd° 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 

bijzonder artikel 25 e.v.;  
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd° 17 oktober 2016 betreffende het oprichten van een 

Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 06 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking en het aanduiden van een effectieve vertegenwoordiger, de heer 
Jan Foulon en een plaatsvervanger, de heer Luc Dupont, om deel te nemen aan de vergaderingen 
van het overlegorgaan; 

Gelet op het gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2017 waarbij het voorstel tot oprichting 
van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en de intekening op A-
aandelen van TMVS werden goedgekeurd;  

Gelet op het verzoek van TMVS van 15 mei 2017 om mandatarissen aan te duiden in de 
bestuursorganen van TMVS; 

Gelet op de artikelen 12, 24 en 31 van de ontwerpstatuten van TMVS met betrekking tot de 
samenstelling van respectievelijk de Raad van Bestuur, de Regionale Adviescomités voor Services 
en de algemene vergadering; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie 
en Brigitte Goddaer) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Als lid van de Raad van Bestuur van TMVS de heer Tom Deputter, schepen, voor te 
dragen. 
Artikel 2.  Als lid van het Regionaal Adviescomité voor Services van TMVS de heer Tom 
Deputter, schepen, voor te dragen. 
Artikel 3.  Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van TMVS dd° 30 
juni 2017 de heer Wouter Stockman, schepen, aan te wijzen. 
Artikel 4.  De gemeenteraad beslist aan bovengenoemde vertegenwoordigers (art. 3) opdracht te 
geven om hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van 24 
april 2017 om uitvoering te geven aan het besluit tot goedkeuring te hechten aan het voorstel tot 
oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de 
intekening op A-aandelen van TMVS.  
Artikel 5.  De gemeenteraad beslist het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met 
de uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze 
beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 
Artikel 6.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 

18.  INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE 
ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE, "SOLVA".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 19 JUNI 2017 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 09 mei 2017 wordt het stadsbestuur uitgenodigd door het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie, “SOLvA”, 
om deel te nemen aan de algemene vergadering op 19 juni 2017. 
In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van deze 
vergadering ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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De agenda luidt als volgt :  
1. Samenstelling van het Bureau 
2. Statutenwijziging SOLVA: ontwerp tot wijziging 
3. Verplaatsen van maatschappelijke zetel SOLVA 
4. Verslag van de Raad van bestuur over het jaar 2016 
5. Jaarrekening per 31 december 2016 
6. Verslag van de commissaris 
7. Kwijting aan de Raad van bestuur over het boekjaar 2016 
Bij gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 werd de heer Ignace Michaux, schepen, aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger voor 
het bijwonen van de algemene vergaderingen van SOlvA voor de ganse legislatuur 2013 – 2018. 
In het kader van artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking gelden de ter 
beschikking gestelde documenten ook als rapportering aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van SOlvA van 19 juni 2017 
goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op 

heden gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 februari 2009 betreffende de effectieve 

toetreding tot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, “SOLVA” en de goedkeuring van de statuten van SOLVA; 

Gelet op de statuten van SOLVA; 
Gelet op het verzoek van SOLVA van 12 mei 2017 betreffende de uitnodiging tot het 

bijwonen van de algemene vergadering op 19 juni 2017; 
Gelet op artikel 44 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking waardoor de agenda van deze algemene vergadering en de inhoud ervan ter 
bespreking dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van SOLVA van 19 juni 2017 
luidt als volgt : 
1. Samenstelling van het Bureau 
2. Statutenwijziging SOLVA: ontwerp tot wijziging 
3. Verplaatsen van maatschappelijke zetel SOLVA 
4. Verslag van de Raad van bestuur over het jaar 2016 
5. Jaarrekening per 31 december 2016 
6. Verslag van de commissaris 
7. Kwijting aan de Raad van bestuur over het boekjaar 2016; 

Overwegende dat de door SOLVA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 
rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 waarbij de heer Ignace 
Michaux, schepen, aangeduid werd als effectieve vertegenwoordiger en de heer Frederik 
Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen 
van SOLVA, tijdens de hele legislatuur 2013-2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De agenda en de inhoud ervan van de algemene vergadering van SOLVA van 19 juni 
2017 goed te keuren.  
Artikel 2.  De vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in het desbetreffende raadsbesluit. 
Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
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19.  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BEHEER VAN AFVALSTOFFEN 
VLAAMSE ARDENNEN, "I.VL.A.".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 29 JUNI 2017 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT 
VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 12 mei 2017 werd het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de 
algemene vergadering van 29 juni 2017 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer 
van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, “I.VL.A.”. 
De agenda vermeldt volgende punten :  

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de heer bedrijfsrevisor over het 
boekjaar 2016 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 
3. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
4. Varia 

In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking dienen alle agendapunten 
voor bespreking voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van onze 
vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, vastgesteld te worden. 
De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van 29 juni 2017 van 
“I.VL.A.” goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd;
 Overwegende dat de Stad Ronse aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen “I.VL.A.”; 

Gelet op de statuten van I.VL.A.; 
Gelet op het verzoek tot uitnodiging van I.VL.A. dd° 12 mei 2017 betreffende een 

algemene vergadering op 29 juni 2017 met als agenda :  
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 

2016 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016 
3. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
4. Varia; 

Gelet op artikel 44 van het decreet van intergemeentelijke samenwerking houdende de 
regeling dat de agenda van deze algemene vergadering en de inhoud ervan ter bespreking dient 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
stad vastgesteld kan worden; 

Overwegende dat de door I.VL.A. ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de rapporteringverplichting 
zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06 juli 2015 betreffende de aanduiding van de heer 
Tom Deputter, raadslid, als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen 
van I.VL.A. en de aanduiding van de heer Rudi Boudringhien, schepen, als plaatsvervanger voor 
de algemene vergaderingen van I.VL.A voor de hele legislatuur; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Goedkeuring te verlenen aan de agenda en de inhoud ervan van de algemene 
vergadering van I.VL.A. op 29 juni 2017. 
Artikel 2.  Opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Ronse om op hoger vermelde 
vergadering aan elk van hoger vermelde agendapunten zijn goedkeuring te hechten. 
Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
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20.  KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN VZW.  
AANDUIDING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER VOOR DE RAAD VAN 
BESTUUR, TER VERVANGING VAN EEN ONTSLAGNEMEND BESTUURDER. 
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 werden de bestuurders voor de Raad van Bestuur 
alsook een effectieve en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen aangeduid. 
Via een mailbericht van 21 april 2017 van mevrouw Anne Cnudde, algemeen coördinator van de 
vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen, werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht van het ontslag 
van de heer Yves Van Hamme als bestuurder van de Raad van Bestuur. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 15 mei 2017 stelt voor om  mevrouw 
Isabelle Van Laethem aan te duiden als bestuurder voor de Raad van Bestuur van vzw 
Kringwinkel Vlaamse Ardennen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanduiding van mevrouw Isabelle 
Van Laethem als bestuurder voor de Raad van Bestuur van vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het feit dat de Stad Ronse deel uitmaakt van de Algemene Vergadering en de 

Raad van Bestuur van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen, sociale werkplaats vzw; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 04 februari 2013 waarbij de heer Yves Van 

Hamme aangeduid werd als bestuurder voor de Raad van Bestuur;  
Overwegende dat ingevolge het ontslag van Yves Van Hamme op 02 april 2017 er 

aanleiding toe bestaat een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden om de stad te 
vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  Mevrouw Isabelle Vanlaethem, wonende Fiertelmeers 100 te 9600 Ronse, aan te 
duiden om de Stad Ronse te vertegenwoordigen in Raad van Bestuur van de Kringwinkel Vlaamse 
Ardennen vzw. 
Artikel 2. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de 
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Artikel 3.       Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit.  
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
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