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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Ontslag van een raadslid.                                                                                    

Aktename. 
2. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 5 

gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                                     
Kennisname. 

Openbare veiligheid 
3. Politie.                                                                                                                             

Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse.             
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Financieel beheer 
4. Politiezone Ronse.                                                                                              

Politiebegroting 2019.                                                                                                
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 
2019.                                                                                                                        
Vaststelling. 

5. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                           
Aanvraag tot het verkrijgen van bijkomende financiering voor investeringen.            
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat 

en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                          Definitieve 
vaststelling. 

7. Aanleg van fietspaden langsheen de Elzelestraat, de Verlorenstraat en de Veemarkt. 
Goedkeuring van de eindafrekening der werken. 

8. Principeovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Infrabel voor het sluiten van 
de spoorwegovergangen op het grondgebied van Ronse.                                      
Goedkeuring. 

9. Kosteloze grondafstand aan de Stad Ronse van de grond gelegen tussen de perceelsgrens 
en de rooilijn binnen de verkaveling Molekensstraat/Kapellestraat, voor opname in het 
openbaar domein.                                                                                      Goedkeuring. 

10. Aankoop van een perceel grond, eigendom van de NMBS en gelegen onder het 
landhoofd van de voetgangersbrug 'De Passerelle' ter hoogte van de IJzerstraat. 
Goedkeuring. 

11. Grondaankoop in der minne van 4 percelen weiland aan de Beekstraat - Crekelberg voor 
de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat.                                                                                                
Goedkeuring. 

12. Aankoop van de gebouwen gelegen in de Beekstraat nummers 17, 19 en 21, in het kader 
van de uitoefening van het voorkooprecht.                                                            
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
13. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van fietssnelweg F421 op een 

voormalige treinbedding, tussen de Engelsenlaan en de gewestgrens met Russignies. 
Zaak van de wegen.                                                                                                      
Goedkeuring. 
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Economie 
14. Afsluiten van een nieuw convenant met de NV Fun2Play voor een kansspelinrichting 

klasse II voor de speelhal Golden Palace gelegen op de Grote Markt 28/29 te Ronse. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
15. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst in het kader van de DVV 

Verzekeringen Trofee - Hotondcross.                                                                           
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
16. Gaselwest.                                                                                                                      

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van 12 december 2019, goedkeuring van de statutenwijzigingen en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

17. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                                                              
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

18. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                        
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

19. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.                                         
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2019 (statutenwijziging) en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

20. Oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond 
cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                            
Goedkeuring van de oprichting, van de statuten en van het huishoudelijk reglement. 

21. Projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en 
erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                                                        
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een lid met raadgevende stem voor 
de Raad van Bestuur.                                                                                           
Beslissing. 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
22. Voorstel tot het plaatsen van een dringend agendapunt op de agenda in 

overeenstemming met Artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur.                               
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
23. Bij hoogdringendheid.                                                                                              

Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                       
Grondverkopen voor 2 woningen gelegen E. Delmottestraat 12 en A. Massezstraat 17. 
Grondverkopen voor 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie 
Oscar.                                                                                                                            
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
24. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-

fractie, houdende voorstel tot organisatie van een "Inleefweek tegen armoede". 
Goedkeuring. 

25. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-
fractie, houdende opstarten van een project "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" en 
opmaak van schoolcode in overleg met de scholen op grondgebied Ronse.            
Goedkeuring. 

26. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-
fractie, houdende opstarten van een project "Een euro maaltijden op school voor 
kinderen uit gezinnen in armoede".                                                                                               
Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ontslag van een raadslid.                                                                                    
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 13. 

Relevante documenten 

De brief van 03 oktober 2019 van mevrouw Imane Mazouz betreffende haar ontslag als 
gemeenteraadslid.  

Feiten/context/motivering 

Mevrouw Imane Mazouz wenst ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Het ontslag van het 
mandaat als gemeenteraadslid houdt van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid van 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in.  
Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, 
behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.  

Besluit: 

Enig artikel: 
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Imane Mazouz als gemeenteraadslid. 

2. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 5 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                                     
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 284 dat 
bepaalt dat de algemeen directeur de intrekking van een besluit, de vernietiging of de niet-
goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid vermeldt in de notulen van de 
gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen en dat de algemeen 
directeur de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen daarvan op de 
hoogte brengt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende goedkeuring van de grondverkopen voor 
een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus en de grondverkoop 
voor een woning gelegen in de Adolf Demetsstraat nummer 15 van het 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. Dit raadsbesluit werd op de gemeenteraadszitting van 
02 september 2019 gedeeltelijk ingetrokken, voor wat betreft de grondverkoop voor het 
appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus. 

Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 houdende goedkeuring van de aanpassing van het 
organiek reglement voor het stedelijk zwembad. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende goedkeuring van het stedelijk reglement 
betreffende het geven van zwemlessen door privé zwemlesgevers. Dit raadsbesluit werd 
opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende vaststelling van de tarieven voor het 
stedelijk zwembad. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 02 
september 2019. 
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Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 houdende goedkeuring van het dienstreglement 
van de stedelijke openbare bibliotheek. Dit raadsbesluit werd ingetrokken bij 
gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019. 

De kantmeldingen, ingevolge de intrekking of opheffing van deze gemeenteraadsbesluiten, 
worden door de algemeen directeur aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 24 
juni 2019, 26 mei 2014, 16 oktober 2017, 21 december 2015 en 19 december 2016. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 24 
juni 2019, 26 mei 2014, 16 oktober 2017, 21 december 2015 en 19 december 2016. 

Openbare veiligheid 

3. Politie.                                                                                                                             
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse.             
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus. 

˗ Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19. 

˗ Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 

˗ Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

˗ Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit. 

˗ De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31.01.2002 betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd 
op 2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones. 

˗ Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en 
logistiek personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere 
wijzigingen. 

˗ Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 
december 2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de 
mededeling dat de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraad van 19 
november 2018, in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 

˗ Artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde overheid (zoals 
bedoeld in artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen 
afzienbare tijd vacant wordt. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9 
˗ Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
˗ De goedkeuring van het Politiecollege dd° 16 september 2019. 

Relevante documenten 

Functieprofiel van inspecteur van politie (basiskader) – lid Interventie/Onthaal. 
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Feiten/context/motivering 

Een inspecteur, werkzaam op de lokale recherche van de Politiezone Ronse, ving haar opleiding 
tot hoofdinspecteur aan OPAC aan op 01 oktober 2018. Gezien er bij het beëindigen (eind juni 
2019) van haar opleiding (en bij welslagen) geen vacante plaats was als hoofdinspecteur op onze 
personeelsformatie, heeft deze inspecteur mobiliteit gemaakt naar een andere zone. Haar ambt 
is dus vacant gekomen op 01 juli 2019. 
Voor de goede werking van de politiezone hebben wij de betrekking van deze inspecteur 
opengesteld in de mobiliteitscyclus 2019-02. Wij hebben op 07 juni 2019 de lijst ontvangen van 
de Dienst Mobiliteit met de melding dat er voor de plaats bij de recherche 1 interne kandidaat is. 
Hij werkt sinds 01 oktober 2015 in onze zone als inspecteur voor de Dienst Interventie/Onthaal. 
Hij heeft al sinds zijn indiensttreding een grote interesse getoond voor een functie bij de lokale 
recherche en springt daar nu en dan ook al eens in.  
Gelet op het feit dat deze inspecteur geschikt bevonden werd op het selectiegesprek dd° 23 
augustus 2019 en hij vanaf 01 oktober 2019 mobiliteit kan maken naar de lokale recherche.  

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur voor de Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) 
vacant te verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2019-04. 
Artikel 2:  
Kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie – interventie/onthaal. 
Artikel 3: 
De selectiecommissie samen te stellen uit: een voorzitter korpschef of een door de korpschef 
aangewezen officier, een officier van de Dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door 
de korpschef. 
Artikel 4: 
Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyclus 2019-04 de plaats te publiceren in de 
eerstvolgende aspirantenmobiliteit. 
Artikel 5: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in artikels 85 tot en met artikel 88 
WGP en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Financieel beheer 

4. Politiezone Ronse.                                                                                              
Politiebegroting 2019.                                                                                                
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het 
dienstjaar 2019.                                                                                                                        
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 27 december 2017, artikel 41 §9°. 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde  politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, artikels 39 en 71. 
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid titel II de “de begroting” – hoofdstuk III 
“de begrotingswijzigingen.”.  

- De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 17 december 2018 
houdende vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone 
Ronse voor het dienstjaar 2019. 

- Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 27 
februari 2019 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2019. 
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Relevante documenten 

- Het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1 – 2019 van de Politiezone Ronse. 
- Het verslag van de interne begrotingscommissie van 30 september 2019 van de 

Politiezone Ronse ingevolge artikel 11 van het koninklijk besluit van 05 september 2001 
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone. 

- Het advies 2019–26 van 10 oktober 2019 van de bijzonder rekenplichtige inzake de 
krachtlijnen van de begrotingswijziging nummer 1 van de gewone en buitengewone 
dienst van de Politiezone Ronse. 

 
Feiten/context/motivering 

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van de politiebegroting 2019. 
 
Adviezen/visum 

Het advies 2019–26 van 10 oktober 2019 van de bijzonder rekenplichtige inzake de krachtlijnen 
van de begrotingswijziging nummer 1 van de gewone en buitengewone dienst van de Politiezone 
Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De begrotingswijziging nummer 1 van de gewone dienst en de buitengewone dienst van het      
dienstjaar 2019 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgende samenvattingstabellen :  
Gewone dienst 

  

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging verhoging verlaging 

na de 
voorgestelde 

wijziging  
    + -    
Alg. geraamd resultaat 
begrotingsrekening 2017  602.451,00        602.451,00 (1) 
Resultaat begrotingsrekening 2018 -602.451,00 285.644,00 0,00   -316.807,00 (2) 
Alg. resultaat begrotingsrekening 
2018 (definitief) 0,00 285.644,00 0,00    285.644,00 (3) 
Begrotingswijziging 2019          
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 7.282.588,00   67.631,00 440.351,00 6.909.868,00  
Uitgaven van het eigen dienstjaar 7.195.588,00 199.488,00 295.193,00 7.099.883,00  
Ontvangsten vorige jaren 0,00 178.331,00 0,00    178.331,00  
Uitgaven vorige jaren 0,00 124.960,00 0,00    124.960,00  
Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven overboekingen      87.000,00   62.000,00 0,00    149.000,00  

Geraamd resultaat van de begroting 
2019 0,00 

-
140.486,00 

-
145.158,00

0   -285.644,00 (4) 
      

 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2019 0,00 (5) 
      
(3)=(1)+(2)      
(5)=(3)+(4) 
      

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.058.662,00  EUR 
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Buitengewone dienst 

  

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging verhoging verlaging 

na de 
voorgestelde 

wijziging  
    + -    
Alg. geraamd resultaat 
begrotingsrekening 2017 0,00     0,00 (1) 
Resultaat begrotingsrekening 2018  0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 
Alg. resultaat begrotingsrekening 
2018  0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 
Begrotingswijziging 2019         
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven van het eigen dienstjaar 87.000,00 62.000,00 0,00 149.000,00  
Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  
Uitgaven vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  
Ontvangsten overboekingen 87.000,00 62.000,00 0,00 149.000,00  
Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Geraamde resultaat van de 
begroting 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) 
      

 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2019 0,00 (5) 
      
(3)=(1)+(2)      
(5)=(3)+(4)      

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 

5. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                           
Aanvraag tot het verkrijgen van bijkomende financiering voor investeringen.            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 27 december 2017, artikel 40§1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 27 december 2017, artikels 230 en 247. 
- Het ministerieel besluit van 23 december 2014 houdende goedkeuring van het besluit 

van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 06 oktober 2014 houdende omvorming 
van de CVBA Coöperatieve Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een 
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 12 oktober 2015 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm Bouwmaatschappij Ronse cvba en de Stad Ronse. 

Relevante documenten 

- De vraag d.d. 01 augustus 2019 van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba 
houdende het verkrijgen van bijkomende financiering voor investeringen. 

- De nota 2019/25 d.d. 12 augustus 2019 van de Financiële Dienst in dit verband. 
- De jaarrekening 2018 van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 
- De samenwerkingsovereenkomst tussen het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba en 

de Stad Ronse.  
  



 

 9/57 

Feiten/context/motivering 

Bij mailbericht d.d. 01 augustus 2019 ontving het bestuur een vraag van het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba naar een financiering ten bedrage van 500.000,00 euro. 
In het Artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba en de Stad Ronse werd het volgende voorzien : 
“De stad kan jaarlijks, na goedkeuring van het budget, een werkingstoelage aan het EVA 
toekennen opdat deze haar opdracht en doelstellingen optimaal zou kunnen realiseren. 
Tevens kan de stad om investeringen van het EVA mogelijk te maken financiering voorzien en 
dit aan marktvoorwaarden.” 
De vraag vanwege de Bouwmaatschappij kan worden gekaderd in de tweede paragraaf van 
het betreffende artikel uit de samenwerkingsovereenkomst. 
In de loop van 2016 werd reeds een eerste financiering ten bedrage van 500.000,00 euro ter 
beschikking gesteld. Er werden op heden nog geen terugbetalingen gedaan. 
Deze financiering kan worden opgenomen in het liquiditeitenbudget van de Stad Ronse. 

Adviezen/visum 

De nota 2019/25 d.d. 12 augustus 2019 van de Financiële Dienst in dit verband. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Aan het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba een financiering van 500.000,00 euro te 
voorzien. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges 
Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                          
Definitieve vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/135 van 16 september 2019 van de Technische Dienst. 
- Rooilijnplan nieuwe verbindingsweg tussen Georges Desmetstraat en Hermes Van 

Wynghenestraat. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019. 
- Bericht van commodo en incommodo. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking. 

Feiten/context/motivering 

- Door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 werd het ontwerp van rooilijnplan 
voor de verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes Van 
Wynghenestraat, naar aanleiding van het geplande bouwproject van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard, voorlopig vastgesteld.  

- In uitvoering van het decreet van 08 mei 2009 houdende de vaststelling en de 
realisatie van rooilijnen werd het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek 
van 24 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019. 

- Er werden geen bezwaren ingediend. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat 
en de Hermes Van Wynghenestraat wordt definitief vastgesteld. 

7. Aanleg van fietspaden langsheen de Elzelestraat, de Verlorenstraat en de Veemarkt. 
Goedkeuring van de eindafrekening der werken. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/139 van 18 september 2019 van de Technische Dienst. 
- Koepelmodule 45041/4 met bijhorende module 13b goedgekeurd op 24 februari 2015. 
- Gemeenteraadsbesluit dd° 12 oktober 2015 houdende goedkeuring met ontwerp en 

raming. 
- Collegebeslissing dd° 21 december 2015 houdende goedkeuring met gunning der 

werken. 
- Overzicht vorderingsstaten. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering dd°12 februari 2018. 
- Gedetailleerde eindafrekening omvattende de min- en meerwerken, opgemaakt door 

studiebureau Antea. 
- Verantwoording overschreden hoeveelheden. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 12 oktober 2015 werd beslist akkoord te gaan met het 
ontwerp en de gedetailleerde raming voor de aanleg van fietspaden langsheen de 
Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt, opgemaakt door studiebureau Antea. 

- De wegenwerken omvatten naast de aanleg van de fietspaden ook de aanleg van een 
gescheiden riolering, heraanleg van de bovenbouw met de wegen in asfalt, de voetpaden 
in betonstraatstenen, de parkeerstroken in kleiklinkers, groenaanleg,…vanaf het rondpunt 
van de Veemarkt tot en met het kruispunt Elzelestraat-Olifantstraat-Bredestraat. 

- Het ramingsbedrag werd door het studiebureau Antea bij aanbesteding aangepast 
omwille van een sommatiefout in excel en bedroeg 3.079.935,00 € inclusief btw of 
2.774.737,20 € exclusief btw, waarvan het stadsaandeel in de werken : 814.773,16 € 
inclusief btw of  673.366,25 € exclusief btw,  het gedeelte ten laste van Aquario : 
1.321.414,36 € exclusief btw en het gedeelte ten laste van Ronse werken Module 13 : 
943.747,47 € inclusief btw of 779.956,59 € exclusief btw. 

- Het stadsaandeel voor de werken Module 13 wordt door het gewest voor 100% 
gesubsidieerd ingevolge de koepelmodule 45041/4 met bijhorende module 13b, 
goedgekeurd door de Minister van Mobiliteit  en Openbare Werken op 24 februari 2015. 

- Het College besliste in zitting van 21 december 2015 om akkoord te gaan met de gunning 
van de werken aan de firma Stadsbader NV uit Harelbeke voor de totale som van 
2.824.126,63 € inclusief btw of 2.546.009,96 €, btw exclusief Het stadsaandeel bedroeg 
681.136,18 € inclusief btw of 562.922,46 € euro exclusief btw, het gedeelte ten laste van 
Aquario : 1.221.644,86 € exclusief btw en het gedeelte ten laste van Ronse werken 
Module 13 :  921.345,59 € inclusief btw of 761.442,64 € exclusief btw. 
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- De aannemer heeft de werken aangevat op 26 maart 2016 en beëindigd op 31 januari 
2018, de voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 150 werkdagen. Er werden 75 extra 
werkdagen aangevraagd omwille van diverse stilstanden door de nutsleidingen en 20 
extra werkdagen omwille van extra afkoppelingswerken. 

- De voorlopige oplevering had plaats op 12 februari 2018. 
- Op 04 september 2019 maakte het studiebureau Antea een gedetailleerd 

eindafrekeningsdossier over aan de stad.  Er werden een aantal posten van 
vermoedelijke hoeveelheden overschreden en ook een aantal goedgekeurde 
meerwerken uitgevoerd, o.a. meer grondafvoer, het plaatsen van een inspectieput, 
meerprijs voor getrommelde klinkers en stabilisé, voorboren,… 

- Het bedrag van de gedetailleerde eindafrekening inclusief herzieningen, bedraagt 
3.327.877,29 € inclusief btw of 3.003.102,16 € exclusief btw, waarvan het stadsaandeel : 
861.000,20 € inclusief btw of 711.570,41 € exclusief btw,  het gedeelte ten laste van 
Aquario : 1.456.553.91 € exclusief btw en het gedeelte ten laste van Ronse werken 
Module 13 : 1.010.323,19 € inclusief btw of 834.977,84 € exclusief btw.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig Artikel :  
Akkoord te gaan met de eindafrekening van de werken “Aanleg van fietspaden langsheen de 
Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt” door de firma Stadsbader NV uit Harelbeke. 

8. Principeovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Infrabel voor het sluiten 
van de spoorwegovergangen op het grondgebied van Ronse.                                      
Goedkeuring. 

Eva Lamon (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/116 van de Technische Dienst van 18 juli 2019. 
- Principeovereenkomst betreffende streefbeeld overwegen 26, 26 bis, 27 en 28 op lijn 

86 te Ronse. 
- Bijlage bij overeenkomst: Streefbeeld overwegen. 

Feiten/context/motivering 

- Stad Ronse en Infrabel willen inspelen op uitdagingen op het vlak van mobiliteit en 
ruimtelijke ordening. Daarom werd er in het streefbeeld ‘overwegen’ een overwegvrij 
mobiliteitsalternatief uitgedacht voor Ronse. 

- Om dit te realiseren werd een principeovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst 
omvat onder meer volgende bepalingen: 
 De Stad Ronse en Infrabel verklaren zich akkoord met het streefbeeld voor de 

ontsluiting van Ronse waarbij er een aantal kunstwerken zullen gebouwd worden 
t.b.v. de vervanging van de bestaande overwegen. Door het goedkeuren van deze 
principeovereenkomst verklaart Infrabel zich akkoord met de gefaseerde aanleg 
van een fietssnelweg op haar domein langsheen het spoor, rekening houdende met 
de door Infrabel voorgeschreven eisen 
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 Infrabel verbindt zich om een bezettingsovereenkomst over te maken voor het 
gebruik van haar gronden ten behoeve van de aanleg en het gebruik van de 
fietssnelweg. De ondertekening van deze principeovereenkomst geldt als akkoord 
voor de bezetting en het gebruik van de gronden voor de aanleg van het deel van 
de fietssnelweg op het grondgebied Ronse (Viermaartlaan - station en station – 
Barreelstraat). De bezettingsvergoeding wordt bepaald op 1,00 EUR per jaar 

 Infrabel staat in voor de kosten met betrekking tot de ruwbouw van de kunstwerken 
en de bijhorende procedures. De stad neemt de kosten voor de grondverwerving 
ten hare laste voor OW 28 – Populierstraat. De tunnel ter hoogte van OW 26 – 
Barreelstraat wordt gerealiseerd op gronden van Infrabel en Stad Ronse en zonder 
inneming van gebouwen. Voor OW 27 – Ninovestraat dient na realisatie N48A een 
afzonderlijke overeenkomst te worden opgesteld 

 Om Ronse overwegvrij te krijgen zullen volgende maatregelen nodig zijn: 
o OW 26 Barreelstraat wordt vervangen door een fietstunnel  
o OW 26bis Linde wordt afgeschaft 
o OW 27 Ninovestraat zal verder bekeken worden bij de aanleg van de N48A 
o OW 28 Populierstraat wordt vervangen door een fietstunnel ten zuiden van 

de huidige overweg. 
- De overweg aan de Linde werd reeds afgeschaft. De overwegen aan de Barreelstraat 

en de Populierstraat zullen aangepakt worden binnen een periode van 5 jaar. Voor de 
overweg in de Ninovestraat dient er nog een oplossing gezocht te worden, 
vermoedelijk na de aanleg van de zuidelijke omlegging. 

- Door deze overeenkomst te ondertekenen, verklaart de stad zich akkoord met het 
principe van de sluiting van de overwegen. Voor elke overweg zal er nadien een 
afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De principeovereenkomst, afgesloten tussen Infrabel en de Stad Ronse betreffende het 
streefbeeld overwegen 26, 26 bis, 27 en 28 op lijn 86 te Ronse, wordt goedgekeurd. 

9. Kosteloze grondafstand aan de Stad Ronse van de grond gelegen tussen de 
perceelsgrens en de rooilijn binnen de verkaveling Molekensstraat/Kapellestraat, 
voor opname in het openbaar domein.                                                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/144 van 25 september 2019 van de Technische Dienst.  
- Ontwerpakte. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van het verkavelingsproject gelegen tussen de Molekensstraat en de 
Kapellestraat dient de verkavelaar de grond tussen de perceelsgrens en de rooilijn 
kosteloos af te staan aan de stad voor opname in het openbaar domein. Dit is een 
voorwaarde om de verkavelingsvergunning te verkrijgen. 
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- Door de Technische Dienst werd daarom een ontwerp van akte van kosteloze 

grondafstand opgesteld. Deze grondafstand heeft betrekking op twee delen van 
percelen, gekadastreerd 1ste afdeling, sectie A, deel van nummers 117 M en 117L, met 
een totale oppervlakte van 5a. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De kosteloze grondafstand aan de Stad Ronse van de gronden gelegen tussen de perceelsgrens 
en de rooilijn van de verkaveling tussen de Molekensstraat en de Kapellestraat, voor opname in 
het openbaar domein, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

10. Aankoop van een perceel grond, eigendom van de NMBS en gelegen onder het 
landhoofd van de voetgangersbrug 'De Passerelle' ter hoogte van de IJzerstraat. 
Goedkeuring. 

Eugénie Carrez (raadslid, CD&V) verlaat de zitting. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/145 van 25 september 2019 van de Technische Dienst.  
- Ontwerpakte. 
- Tabel van aankoop. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de overdracht van de voetgangersbrug ‘De Passerelle’ aan het station 
is de grond onder het landhoofd ter hoogte van de IJzerstraat eigendom van de NMBS. 
De Passerelle zelf en de grond onder het landhoofd aan de Molendam zijn eigendom 
van Infrabel. 

- Aangezien een onderlinge regeling tussen de NMBS en Infrabel op korte termijn niet 
mogelijk is (ten vroegste binnen een tweetal jaar), is de aankoop van 235,35 m² grond 
onder het landhoofd IJzerstraat noodzakelijk voor de verdere behandeling van het 
dossier van de overdracht van de voetgangersbrug De Passerelle door Infrabel aan de 
Stad Ronse. Deze grond is kadastraal gekend als een deel van een perceel 2e 
afdeling, sectie C, zonder nummer. 

- Voor de aankoop van het stukje grond van 235,35 m² dient de stad het bedrag van 
16.000,00 euro te betalen aan de NMBS, te vermeerderen met de kosten voor het 
bodemattest (52,00 euro) en de opmetingskosten (551,27 euro). Het nodige krediet zal 
voorzien worden bij budgetwijziging. 

- Deze investering zal nadien in de besprekingen met Infrabel terug aan bod komen en 
deel uitmaken van de overeenkomst die inzake overdracht, renovatie, subsidie,… nog 
moet opgemaakt worden. 

- Bij collegebeslissing van 08 juli 2019 werd principieel akkoord gegaan met de aankoop 
van de grond onder het landhoofd IJzerstraat. In uitvoering van die collegebeslissing 
werd door de Technische Dienst een ontwerp van akte en een tabel van aankoop 
opgemaakt. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankoop van het landhoofd onder de voetgangersbrug “De Passerelle” aan de kant 
IJzerstraat, kadastraal gekend als deel van een perceel 2e afdeling, sectie C, zonder nummer 
met een oppervlakte volgens meting van 2a 35ca voor 16.000,00 euro, te vermeerderen met 
de kosten voor het bodemattest (52,00 euro) en de opmeting (551,27 euro), wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet zal voorzien worden bij budgetwijziging van het investeringsbudget 
onder algemene rekening 2210000 - beleidsitem 4000. 

11. Grondaankoop in der minne van 4 percelen weiland aan de Beekstraat - Crekelberg 
voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - 
Drieborrebeekstraat.                                                                                                
Goedkeuring. 

Eugénie Carrez (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/109 van 27 juni 2019 van de Technische Dienst  
- Ontwerpakte 
- Tabel 
- Schatting 
- Situeringsplan 
- OVAM attesten. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat is het College van Burgemeester en Schepenen bij beslissing van 
18 maart 2019 akkoord gegaan met de aankoop van 3 percelen weiland aan de 
Beekstraat, ter plaatse gekend als Crekelberg. 

- Het stadsbestuur heeft initieel de grondaankoop aan de eigenaars voorgesteld voor de 
aanplant van bomen voor boscompensatie naast het fietspad. De boscompensatie 
wordt inmiddels niet meer op deze locatie uitgevoerd.  

- Het oorspronkelijke voorstel van het stadsbestuur betreft de aankoop van 3 percelen 
weiland met volgende kenmerken : 
1. een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1177K met een 

oppervlakte van 1.562m² 
2. een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178B met een 

oppervlakte van 1.208m² 
3. een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178C met een 

oppervlakte van 21m². 
- Voor deze aankopen zou door het stadsbestuur een bedrag betaald worden van 

12.000 euro, wederbeleggingsvergoeding inbegrepen.  
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- Gezien de eigenaars in onverdeeldheid zijn, hebben zij na onderling overleg een nieuw 
voorstel gedaan waarbij aan het stadsbestuur gevraagd wordt om een extra perceel 
aanpalende grond van 5.896m² aan te kopen voor de globale prijs van 37.500 euro. 

- Op basis van de gegevens van het schattingsverslag bedraagt de aankoop van de 4 
percelen grond, te vermeerderen met de vergoeding voor opstallen (bomen en 
afsluitingen), in totaal 33.000 euro. 

- Op 08 juli 2019 is het College van Burgemeester en Schepenen akkoord gegaan om 
aan de eigenaars een tegenvoorstel te doen voor de aankoop van de 4 percelen grond 
voor de som van 33.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen. De eigenaars gaan 
akkoord met dit tegenvoorstel van het stadsbestuur.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat – Savooistraat – Drieborrebeekstraat 
worden de grondaankopen van de percelen 1177K met een oppervlakte van 1.652m², 1178B 
met een oppervlakte van 1.208m², 1178C met een oppervlakte van 21m² en 1173A met een 
oppervlakte van 5.896m² goedgekeurd voor de som van 33.000 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 02000 “verwezenlijking straten”.  

12. Aankoop van de gebouwen gelegen in de Beekstraat nummers 17, 19 en 21, in het 
kader van de uitoefening van het voorkooprecht.                                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/143 van 25 september 2019 van de Technische Dienst.  
- Collegebeslissing van 29 juli 2019. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel van aankoop. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- De gebouwen gelegen in de Beekstraat nummers 17, 19 en 21 werden recentelijk te 
koop aangeboden. Naar aanleiding daarvan heeft de stad beslist om haar 
voorkooprecht uit te oefenen en dit in het kader van de sanering van het 
woningbestand en de opwaardering van de site rondom De Ververij. 

- Door notaris Henrist werd een ontwerp van akte opgemaakt. De gebouwen kunnen 
aangekocht worden voor 187.500,00 euro. Een krediet van 50.000 euro is voorzien in 
het budget algemene rekening 2210000 – beleidsitem 6100. Het saldo wordt voorzien 
bij budgetwijziging. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
De aankoop van de gebouwen gelegen in de Beekstraat nummers 17, 19 en 21, kadastraal 
gekend 1ste afdeling, sectie B, nummers 760 P, 760 N en 760 M voor € 187.500,00 wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Een krediet van 50.000,00 euro is voorzien in het budget algemene rekening 2210000 – 
beleidsitem 6100. Het saldo zal voorzien worden bij budgetwijziging. 

Wonen en omgeving 

13. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van fietssnelweg F421 op een 
voormalige treinbedding, tussen de Engelsenlaan en de gewestgrens met Russignies. 
Zaak van de wegen.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 
§1 en 41, 9°. 

˗ Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 31. 

˗ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

˗ Het decreet van de Vlaamse Regering van 05 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, en latere wijzigingen. 

˗ Het decreet van 04 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 
sommige Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet). 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als 
bijlage, en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor 
sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 augustus 2019 
met betrekking tot dit dossier, waarbij gunstig advies werd verleend ten aanzien van de 
aanvraag tot omgevingsvergunning en waarbij het dossier voor een beslissing omtrent 
de wegenis geagendeerd werd op de gemeenteraad. 

Relevante documenten  

De aanvraag van de Provincie Oost-Vlaanderen (Dries Mieke), met adres Gouvernementstraat 
1, 9000 Gent - Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, ingediend op 29 mei 2019, houdende het 
aanleggen van fietssnelweg F421 (deeltraject Ronse - west), gelegen Engelsenlaan 203 - 
Paillartcamp 11 - Oude Doorniksesteenweg 150, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, 
nummers 1225 F 2, 0235 B, 0036 D 2,  0036 D, 0235 B 2, 0540 D, 0571 A, 0590 A, 1528 B, 
0227 B,0538 A, 0035 A 2, 1528 F, 0065 A, 0041 E, 0557 A, 0034 D, 1224  2, 0035 A, 1220 H, 
0559 A 2, 0588 A, 0572 A, 0242 B, 0042 C, 0540 E, 0036 C, 0036 C 2, 0033 A 2, 0575 A, 0556 
A, 1528 A, 1528 C, 0226, 0034 C, 1222 C, 1220 G, 0573 A 2, 0034 A 2, 0539 A, 0589 A, 1218 
L, 1528 E, 0573 A, 0560 A. 
  



 

 17/57 

Feiten / context / motivering  

1. ALGEMEEN 
1.1 Bestemmingsplannen  
Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel: 
Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): (landschappelijk 
waardevol) agrarisch gebied (hoofdzakelijk) – parkgebied – gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut - woonuitbreidingsgebied 
RUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): buitengebied (hoofdzakelijk) - 
stedelijk gebied 

1.2 Ligging 
De percelen zijn gelegen : 

˗ binnen de voormalige bedding van spoorlijn Ronse – Kortrijk/Doornik 
˗ langs een onbevaarbare waterloop van 2e categorie, zijnde de Molenbeek (S 385) 
˗ deels in een mogelijk overstromingsgevoelige zone / effectief 

overstromingsgevoelige zone van het overstromingsgebied van de Molenbeek (S 
385)  

˗ in een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen (studie 
KUL dd° 28.08.2007). 

1.3 Vergunningenregister 
In het vergunningenregister zijn volgende dossiers terug te vinden die overlappen met een 
aantal betrokken percelen: 

˗ 13.02.2008: vergunning voor het aanleggen van de collector Sint-Martensbeek fase 1. 
1.4 Openbaar onderzoek 
De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25.04.2014) 
: 

PV OPENBAAR ONDERZOEK 
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 08.07.2019 tot en met 06.08.2019. 
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd door : 

˗ aanplakking in het stadhuis 
˗ aanplakking ter plaatse 
˗ publicatie op de webstek van de Stad Ronse. 

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het 
stadhuis (loket dienst Omgeving). 
Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. 
De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn aldus ontvankelijk.   

INHOUD BEZWAARSCHRIFTEN 
In bezwaarschrift 1 worden er een aantal verbeteringen voorgesteld die verband houden met 
de waterhuishouding.  Het bezwaarschrift bevat beeldmateriaal ter ondersteuning.   

 De verhoogde oversteek voor de fietsers vervangen door een wegversmalling, met 
de passage aan de kant van de beek, gracht. Een verhoogde drempel zal het water 
dat via de gracht van Rue de l’ Abatoir naar Paillartcamp 13 stroomt, bij veel regen, 
stortregen, afleiden naar de oprit van nummer 13.   

 Er zouden zeker 2 roosters aan elke kant van waar het water over de straat gaat 
komen, moeten gelegd worden, om het water naar de gracht te leiden, en niet over 
de weg. 

In bezwaarschrift 2 wordt een opmerking gemaakt over het gebrek aan overleg met de 
betrokken landbouwers.  Er wordt een antwoord verwacht op volgende concrete vragen : 

 Is de bereikbaarheid van de landbouwgebruikspercelen bekeken?  

 Is er gekeken naar de druk op de omgeving door stijging van sluikafval?  

 Is er gekeken naar maatregelen tegen loslopende honden?  

 Is er gekeken naar de gebruikspercelen die landbouwers doorheen de jaren in 
gebruik hebben genomen doordat deze door de NMBS waren verloederd en er een 
soort gedoogbeleid heeft plaatsgevonden waardoor gronden in landbouwgebruik 
zijn gekomen?  
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1.5 Adviezen 
 Mobiliteit: geen advies ontvangen.  
1.6 EPB 
De aanvraag betreft geen gebouw waarin energie verbruikt wordt om een binnenklimaat te 
realiseren voor mensen. 
De energieprestatieregelgeving is niet van toepassing. 
1.7 Milieueffectenrapportage 
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van 
de Europese richtlijn 85/337/EEG. De aanvraag heeft tevens geen betrekking op een activiteit 
die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.  De aanvraag heeft wel 
betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit 
(BVR van 01-03-2013, publicatie BS 29-04-2013), namelijk onder: 

˗ rubriek 10 infrastructuurprojecten. 
Als gevolg hiervan werd een projectmer-screeningsnota gevoegd bij het aanvraagdossier.  Er 
kan akkoord gegaan worden met de elementen aangegeven binnen de projectmer-
screeningsnota.    
1.8 Watertoets 
Het betreft de aanleg van weginfrastructuur (fietssnelweg) die plaatselijk door een 
overstromingsgevoelige zone gaat.  Als onderdeel van de aanvraag wordt gewerkt aan de 
plaatselijke baangrachten : 
• herprofileren van grachten  
• verwijderen van opritten naar akkers en landerijen (verwijderen ingebuisde grachten)  
• aanleg nieuwe grachten met kopmuur  
• aanleg riolering ter verbinding van grachten of huidige riolering  
• aanleg drainage.  
De wettelijk opgelegde maatregelen inzake opvang en infiltratie van hemelwater zullen hierin 
verwerkt worden.  Zodoende kan besloten worden dat voldaan wordt aan de doelstellingen 
van artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 05 juni 2018 en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en de stedelijke verordening inzake 
hemelwater (gemeenteraad van 30 januari 2012), goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 
dd° 29 maart 2012 en van kracht sinds 01 juli 2012. 
1.9 Grondverschuivingstoets 
Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd° 28 
augustus 2007 met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel 
van de aanvraag gelegen in een zone met laag risico (groene zone) voor 
grondverschuivingen. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de vooropgestelde 
werkzaamheden geen activering van grondverschuivingen en/of een andere bodemdegradatie 
met zich mee zullen brengen. 
1.10 Archeologie 
Er werd een archeologienota ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.  
Deze nota werd bekrachtigd met ID 
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/10703 
In de archeologienota werd omschreven dat er geen bijkomende maatregelen moeten genomen 
worden. 

2. BEOORDELING DOSSIER WEGENIS 
De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over de zaak van de wegen vooraleer de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.  Bij de 
vergunningsaanvraag werden plannen van de goed te keuren wegenwerken gevoegd. Deze 
documenten worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Het betreft de aanleg van een onderdeel van de fietssnelweg F421 (Engelsenlaan – Gewestgrens).  
Deze fietssnelweg werd ingetekend op de spoorwegbedding van oude spoorlijn OL 87 (Ronse – 
Kortrijk/Doornik).  De spoorlijn werd in de jaren 1960 van de vorige eeuw buiten gebruik gesteld, 
alle infrastructuur werd opgebroken.  De bedding waar het in deze aanvraag om gaat wordt 
sindsdien gebruikt als losweg en is deels ingenomen door aanpalende landbouwers.   
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Er wordt een verhard (asfalt) fietspad aangelegd met een breedte van 4 meter.  Ter hoogte van 
kruisingen met bestaande wegen worden verkeerseilanden aangelegd.  Het kruispunt met de 
Engelsenlaan, de Klijpestraat en Paillartcamp wordt ingericht met een verkeersplateau.   
Daar waar (landbouw)percelen onbereikbaar dreigen te worden, wordt een dienstweg aangelegd.  
Dit doet zich voor in het meest oostelijke stuk van het projectgebied, nabij de Engelsenlaan.   
Ongeveer halverwege, daar waar plaatselijk een verbreding van de beschikbare gronden 
aanwezig is, wordt een rustplaats ingericht met picknickbanken en een fietsenstalling.     
De fietssnelweg wordt over de volledige lengte verlicht.   
In de marge van de aanleg van de fietssnelweg wordt aandacht geschonken aan de 
waterhuishouding.  Plaatselijk worden baangrachten geherprofileerd en open gemaakt.  Indien 
nodig worden bijkomende baangrachten aangelegd.  Er wordt ook voorzien in drainage en de 
aansluiting van de hemelwaterafvoer op de bestaande grachten, beken en riolering.  De 
onverharde bermen naast het fietspad zelf (‘schrikafstand’) worden aangelegd in waterdoorlatend 
materiaal en dienen als infiltratiezone.   
Het project voorziet ook in de aanplant van een nieuwe groenstructuur langsheen het tracé van 
de fietssnelweg. In samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werd 
onderzocht welke (streekeigen) beplanting het best geschikt is, waarbij ook rekening gehouden 
wordt met bestaande en waardevolle landschappelijke structuren.   
Het project werd in vooroverleg uitgebreid besproken met de Stad Ronse.  Het project kadert 
binnen de beleidsplannen van de Stad Ronse (mobiliteitsplan, gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan). 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan het traject en de wegopbouw volgens de voorgestelde plannen 
van de aanvraag tot omgevingsvergunning (dossiernummer 2019/168) voor de aanleg van 
fietssnelweg F421 (Engelsenlaan – Gewestgrens met Russignies).   
Artikel 2:  
De werken moeten deskundig uitgevoerd worden volgens de bepalingen van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw. 
Alle andere, nodige vergunningen en machtigingen dienen aangevraagd te worden indien ze 
niet vervat zitten in de omgevingsvergunning. 

Economie 

14. Afsluiten van een nieuw convenant met de NV Fun2Play voor een kansspelinrichting 
klasse II voor de speelhal Golden Palace gelegen op de Grote Markt 28/29 te Ronse. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer 
bepaald Artikel 40 §1 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- De Wet van 07 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 
van de spelers, gewijzigd bij wet van 10 januari 2010. 

- Het Convenant Kansspelen tussen de Stad Ronse en Fun2Play, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op datum van 05 september 2011. 

Relevante documenten 

- Brief van 07 mei 2019 van NV Fun2Play. 

- Huidig convenant tussen de Stad Ronse en Fun2Play. 

- Voorstel van nieuw convenant tussen de Stad Ronse en Fun2Play. 
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Feiten/context/motivering 

Wetgeving 

Wet van 07 mei 1999 voorziet in Artikel 34 het volgende: 

Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar 
uitsluitend de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. 
Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan. 
De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat 
voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing 
om een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de 
gemeente. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere 
voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de 
kansspelinrichtingen klasse II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. 

De kansspelinrichting op de Grote Markt nummers 28/29 te Ronse bezit reeds een convenant 
maar er werden een aantal wijzigingen aangebracht in de vennootschap waardoor een nieuw 
convenant dient afgesloten te worden. 
Wijzigingen  

- NV Fun2Play: wijziging adres maatschappelijke zetel van Keppestraat in Aalst naar 
Oorlogskruisenlaan 120 te 1120 Brussel – 27 maart 2019 

- Ontslag bestuurders en aanstelling nieuwe bestuurders – 27 maart 2019 
- Vraag van NV Fun2Play om de speelhal op de Grote Markt te Ronse dagelijks te 

openen en dit 24/24. 
Naar aanleiding van deze wijzigingen werd een voorstel van nieuw convenant opgemaakt. 
Voorwaarden 

- Voldoende parkeergelegenheid op de Grote Markt. 

- Afstandsregel van 500 meter tot scholen, van plaatsen waar erediensten worden 
gehouden en van plaatsen waar veel jongeren komen, wordt gerespecteerd. 

- Artikel 54.§ 1. Van de wet van 07 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en 
bescherming van de spelers dient ten alle tijden te worden gerespecteerd: 

[1 De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor 
personen jonger dan 21 jaar, uitgezonderd het meerderjarige personeel van 
kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling. De toegang tot 
kansspelinrichtingen klasse IV is verboden voor minderjarigen. De deelneming aan 
kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III alsmede de deelneming aan kansspelen en 
weddenschappen in kansspelinrichtingen klasse IV, zijn verboden voor minderjarigen. 
Dit verbod voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de 
kansspelinrichtingen klasse IV. De deelneming aan kansspelen via 
informatiemaatschappij-instrumenten, met uitzondering van de weddenschappen, is 
verboden voor personen jonger dan 21 jaar. De deelneming aan weddenschappen via 
informatiemaatschappij-instrumenten is verboden voor minderjarigen.]1 

- Artikel 55 van de wet van 07 mei 1999 voorziet dat de exploitanten en de 
personeelsleden controle uitoefenen op de spelers bedoeld in artikel 54.  

Adviezen/visum 

- Gunstig advies KMO. 
- Gunstig advies van Politiecommissaris Dirk De Jonghe dd° 12 september 2019. 

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout 

Enig artikel: 
Akkoord te gaan met het voorstel van nieuw convenant ter exploitatie van een 
kansspelinrichting klasse II, tussen de Stad Ronse en de NV Fun2Play met zetel in de 
Oorlogskruisenlaan 120 te 1120 Brussel, voor de speelhal Golden Palace gelegen op de 
Grote Markt nummers 28/29 te Ronse. 

Vrije tijd 

15. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst in het kader van de DVV 
Verzekeringen Trofee - Hotondcross.                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, lid 23°. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 houdende goedkeuring van het 

budget van het dienstjaar 2019. 

Relevante documenten 

- Overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst. 
- De lijst met nominatief toegekende subsidies 2019. 

Feiten/context/motivering 

Volgende bepalingen zijn opgenomen in de overeenkomst opgemaakt door vzw Ronse Koerst 
in het kader van de organisatie van de DVV Verzekeringen Trofee – Hotondcross: 
* spandoekruimte op parcours (+/- 250 meter) 
* publiciteit in publiekstent 
* naamvermelding en logo op de website : www.hotondcross.be 
* publiciteit op parcours groot scherm 
* publiciteit via schermen in VIP-ruimte 
* plaatsen van publiciteit op schermen langs invalswegen 
* logo-opname in advertentiecampagne 
* plaatsen van publiciteit aan inkom 
* promotiefilm voor aanvang van de rechtstreekse uitzending op TV (zender VRT) 
* 50 inkomkaarten 
* 35 VIP-kaarten. 

De gevraagde subsidie bedraagt 15.000 euro. 

Aangezien in de lijst met nominatief toegekende subsidies 2019 (goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 17 december 2018) slechts 9.000 euro werd voorzien, dient deze 
overeenkomst voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.   

Het college gaat akkoord met een subsidie van 15.000 euro.  
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Adviezen/visum 

Hiervoor zal een bijkomend krediet voorzien worden bij de budgetwijziging van het boekjaar 
2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout 

Artikel 1: 
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst in het kader van DVV 
Verzekeringen Trofee – Hotondcross waarin een subsidiebedrag van 15.000 euro wordt 
voorzien, goed te keuren.  
Artikel 2: 
Hiervoor een bijkomend krediet te voorzien bij de budgetwijziging van het boekjaar 2019. 

Intergemeentelijke samenwerking 

16. Gaselwest.                                                                                                                      
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van 12 december 2019, goedkeuring van de statutenwijzigingen 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, 
raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, 
als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele 
legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van 17 september 2019 van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest, houdende uitnodiging voor 
het bijwonen van de algemene vergadering in buitengewone zitting op donderdag 12 
december 2019 met vermelding van de agenda. 
Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.  
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Bij schrijven van Gaselwest van 17 september 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 12 december 2019 met als agenda:  
1. Statutenwijziging 

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. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2020 

3. Code goed bestuur 
4. Statutaire benoemingen 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 
6. Statutaire mededelingen. 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen : 
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen 
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de 

daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire 
werknemers worden ingezet 

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen 
naar de uitgetreden Waalse gemeenten. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene 
Vergadering. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van 
het Westen”, Gaselwest d.d. 12 december 2019: 
1. Statutenwijziging 

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. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de Raad van 
Bestuur opgestelde begroting 2020 

3. Code goed bestuur 
4. Statutaire benoemingen 
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten 
6. Statutaire mededelingen. 
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest. 
Artikel 3: 
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 12 december 2019 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 
Artikel 4: 
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
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17. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.                               
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.  
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 houdende de aanduiding van Eugénie 

Carrez als eerste vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen 
van TMVW ov voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur, met als plaatsvervanger David Vandekerkhove en Paul Carteus als tweede 
vertegenwoordiger met als plaatsvervanger Sylvie Van Overmeeren. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove 
verzaakt aan zijn mandaat.  

Relevante documenten 

- Schrijven van Farys d.d. 16 september 2019 betreffende de voorgestelde 
statutenwijziging die zal voorgelegd worden aan de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW ov op donderdag 19 december 2019 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent. 

- Toelichtende nota met bijlagen bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking 
van de wijzigingen. 

- Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met bijlagen 2, 3 en 4 met daaraan 
toegevoegd een document dat concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt. 
 

Feiten/context/motivering 

De aanleiding voor de Raad van Bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene 
vergadering voor te leggen, is een wijziging van het wettelijk kader waaraan de Vereniging 
onderworpen is. 
Op 22 december 2017 werd het decreet over het Lokaal Bestuur goedgekeurd (hierna: DLB), 
hetgeen per 01 januari 2019 in werking is getreden. De Raad van Bestuur van de Vereniging 
acht het nuttig om de statuten van de Vereniging in overeenstemming te brengen met de 
wijzigingen die het DLB doorvoert ten opzichte van het decreet van 06 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking. 

Op 28 februari 2019 werd door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) goedgekeurd. Subsidiair verwijst het DLB 
voor de op de Vereniging toepasselijke wetgeving momenteel naar de regels met betrekking 
tot de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikel 397, lid 3 DLB). 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het WVV ook een invloed hebben op het DLB en de statuten 
van de Vereniging. In dat verband stelt de Raad van Bestuur vast dat (i) voor de Vereniging er 
geen opt-in mogelijkheid is voor 01 januari 2020 zoals die er wel is voor vennootschappen 
onder volledige toepassing van het gemene vennootschapsrecht, en (ii) dat er nog 
onduidelijkheid is over de manier waarop het DLB met het gewijzigde vennootschapsrecht zal 
omgaan. Omwille van deze laatste vaststelling is de Raad van Bestuur van mening dat het 
vooralsnog niet opportuun is aanpassingen in die zin door te voeren en voorlopig een eerder 
afwachtende houding aan te nemen. 
Verder stelt de Raad van Bestuur voor om de manier waarop activiteiten van de Vereniging 
zijn vormgegeven, te gaan vereenvoudigen.  
De Raad van Bestuur van de Vereniging wenst ook van dit momentum gebruik te maken om 
meteen ook een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de Raad van 
Bestuur nuttig zijn.  

Artikel 427 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, 
een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De 
beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, 
bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en 
worden bij het verslag gevoegd.  
De buitengewone algemene vergadering wordt voorzien op 19 december 2019. 
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Het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov werd, per aangetekend schrijven van 16 
september 2019, aan de deelnemers overgemaakt met volgende specifieke agendapunten en 
voorstellen: 
Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
1. …… 10. ……. 
11. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de Raad van Bestuur om de 
statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen 
gedaan in de toelichting 
12. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 
13. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50 
14. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers 
in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 
15. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25 
16. Afschaffing van de D²-aandelen 
17. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25 
18. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers 
voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 
19. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75 
20. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50 
21. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50 
22. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 
23.  Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden 
24. Afschaffing van de F3-aandelen 
25. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de 
statuten: 
Artikel 1 
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 06 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017”. 
Artikel 2 
In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het woord 
“deelnemers”.  
Artikel 3 
In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.  
In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door verwijzingen 
naar “Artikel 29”, wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar 
“Artikel 11” en wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 
14”. Bovendien wordt het woord “V-vennoot” vervangen door het woord “V-deelnemer”. 
In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een verwijzing 
naar artikel “396”.  
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In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” vervangen door de 
woorden “Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.” 
Artikel 5 
In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende intergemeentelijke 
samenwerking” geschrapt. 
In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden 
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en 
hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd en wordt 
het woord “toepasselijk” geschrapt. 
Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 
Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 423 respectievelijk 425. 
Artikel 6 
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.  
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is 
verplicht voor de T, D, Z en S-deelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. 
Daarnaast worden na de woorden “de wegenisactiviteit (V)” de woorden “en de 
financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de derde paragraaf van punt b. wordt geschrapt. 
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden goedgekeurd 
door de algemene vergadering.  
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan 
geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot of de 
uitbreiding van hun aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een 
daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel 
vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 
De Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot 
herschikking van de aandelen in de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere omzetting 
van aandelen, splitsing, samenvoeging, vernietiging (naar aanleiding van een uitkering van 
een vereffeningssaldo) of nieuwe aandelen creëren (naar aanleiding van incorporatie van 
reserves)).” 
De verschillende punten worden hernummerd. 
In het nieuwe punt zes worden de woorden “goedgekeurd te worden; dit besluit betreft een 
wijziging van de statuten” vervangen door “te worden bevestigd volgens quorum en 
meerderheid vereist voor een statutenwijziging en de statuten zullen door de algemene 
vergadering dienovereenkomstig worden aangepast”. 
In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan 
waarvoor een deelnemer is aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.” 
De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. voorlopig 
aangepast door de raad van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale 
werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering 
voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd met toepassing van de gewone 
aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en zonder dat dit een wijziging van de statuten 
meebrengt.” 
Artikel 7 
In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 en 19” vervangen door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”. 
In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.  
In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt vervangen 
door het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van de deelnemer 
en onder de bijzondere voorwaarden van deze statuten, de bijkomende eigendomsrechten op 
dezelfde installaties”, geschrapt. 
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In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-
aandelen” vervangen door de woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de artikelen 9, 
10, 14, 17 en 19” worden vervangen door “Artikel 9, Artikel 13 en Artikel 15”. 
In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt. 
In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord 
“eigendomsrecht” en de verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”. 
Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.  
In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door “Artikel 
11”. 
In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door “Artikel 12”. 
In het negende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 17” vervangen door “Artikel 
13”. 
In het tiende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door “Artikel 14”. 
In het elfde lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar categorie TK-, DK-, D2-, F1, F2 en F3 
aandelen geschrapt, en wordt een verwijzing naar categorie F-aandelen ingevoegd. In de 
voorlaatste zin van het elfde lid worden de woorden “en door deze laatste definitief 
vastgelegd” geschrapt. 
Artikel 8 
In het eerste lid van artikel 8 wordt het woord “artikel” 3.19 vervangen door het woord “Artikel” 
3.19 en worden de woorden “artikel 10 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “artikel 396 van het decreet”.  
In het tweede lid van artikel 8 worden de woorden “, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 
en 3 en onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1” geschrapt. 
De laatste zin van het derde lid van artikel 8 wordt geschrapt. 
Artikel 9 
In het tweede lid van artikel 9 worden de woorden “één T-aandeel” vervangen door de 
woorden “negenhonderdtweeënnegentig (992) T-aandelen” en wordt na het woord 
honderdduizend de tekens “(100 000)” ingevoegd.  
In het derde lid van artikel 9 worden de woorden “tweeduizend vierhonderd tachtig euro     (€2 
480)” vervangen door de woorden “twee euro en vijftig cent (€2,50)”. 
In het vierde lid van artikel 9 wordt het woord “artikel” 3.13 vervangen door het woord “Artikel” 
3.13 en worden de woorden “vijfentwintig euro (€ 25,-)” vervangen door “twee euro en vijftig 
cent (€ 2,50)”.  
In het laatste lid van dit artikel 9 worden de woorden “één procentpunt” vervangen door de 
woorden “honderd (100) basispunten”. 
Artikel 10 
Artikel 10 wordt geschrapt.  
Artikel 11 
Het artikel 11 wordt in haar totaliteit vervangen door volgende tekst: 
“A. 
Iedere deelnemer, toegelaten voor de distributieactiviteit, doet verplicht inbreng van het 
eigendomsrecht van haar distributie-installaties. De inbreng heeft betrekking op alle installaties 
van de deelnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor het uitvoeren van de 
distributieactiviteit in de geografische sectie waarvoor men deelnemer is. 
Deze inbrengen geschieden aan de volgende voorwaarden, onverminderd bijkomende 
voorwaarden te bepalen door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging: 

- liggen de distributie-installaties geheel of deels in vergunning dan is de deelnemer 
gehouden alle inspanningen aan te wenden om deze vergunning, met al zijn rechten en 
verplichtingen, over te dragen aan de opdrachthoudende vereniging, minstens om de 
uitwerking van de bestaande vergunning te behouden, voor zover en tot zolang de 
opdrachthoudende vereniging zelf nog niet over de bedoelde vergunning beschikt; 

- betreft de inbreng wateropslaginfrastructuur dan zal de inbreng samengaan met de 
verplichting voor de deelnemer de opdrachthoudende vereniging in te lichten van elk 
voornemen tot het vervreemden of op welke wijze ook bezwaren van de grond waarop 
of waarin deze installaties gevestigd zijn en het verlenen van een voorkooprecht aan de 
opdrachthoudende vereniging, aan dezelfde prijs en voorwaarden. 
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De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling 
in speciën. De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de 
economische waarde van het ingebrachte eigendomsrecht en wordt berekend op de wijze 
zoals bepaald door de raad van bestuur, mits een aanwezigheid of vertegenwoordiging van 
twee derden van de leden ervan en mits het besluit twee derden van de aanwezige of 
vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, alsmede twee derden van de stemmen 
uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voordracht 
van de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en Artikel 29 toepasselijk zijn.  
Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door 
betaling in speciën: 
- De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de lengte 
van de leidingen (zowel distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume van de 
opslagcapaciteit. 
Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig (650) m³ 
opslagcapaciteit worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) D-aandelen 
toegekend. Uit deze berekeningswijze voortvloeiende fracties van aandelen volgens lengte en 
volgens volume worden bij elkaar opgeteld en de som hiervan wordt afgerond naar de 
dichtstbijzijnde eenheid, met een minimum van één D-aandeel. 
De nominale waarde van elk D-aandeel bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00). 
Behoren distributieleidingen dan wel opslagcapaciteit toe aan meerdere deelnemers samen, 
dan wordt hun lengte dan wel volume tussen deze deelnemers verdeeld à rato van hun 
bevolkingsaantallen op het ogenblik van indienstname of vervanging. 
- Na aftrek van de vergoeding door de toekenning van D-aandelen, wordt het resterende 
gedeelte van de economische waarde vergoed door middel van een eenmalige vergoeding in 
speciën. 
B. 
De Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging kan voor andere inbrengen in 
natura bijzondere bepalingen vaststellen, waarvan de vergoedingen evenwel equivalent 
dienen te zijn aan de hiervoor beschreven vergoedingen. 
C. 
De bovenstaande procedure wordt eveneens toegepast in het geval een deelnemer toetreedt 
voor een bijkomende geografische sectie, waarvan sprake in Artikel 6, dan wel bij uitbreiding 
van zulk een sectie. Deze nieuwe aandelen geven pas recht op een maandelijkse vergoeding 
vanaf de maand die volgt op de datum van uitbreiding of de datum van toetreding voor die 
bijkomende geografische sectie. 
D. 
Voor het ingebrachte alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op het 
grondgebied van de deelnemer wordt over de looptijd van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband een vergoeding in speciën aan de deelnemer uitbetaald. De 
vergoeding in speciën bestaat uit een vaste periodieke vergoeding en een variabele 
periodieke vergoeding. 
De over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging gespreide vaste periodieke 
vergoeding wordt elk jaar vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt waarvan sprake in 
Artikel 3.13. 
Deze vergoeding wordt aan de deelnemer ter beschikking gesteld als volgt:  
a. voor wat betreft een maandelijks bedrag van nominaal twaalf komma zevenentwintig cent 
(€ 0,1227) per D-aandeel, hetwelk ten laste valt van de distributieactiviteit van de 
opdrachthoudende vereniging. 
b. het maandelijks bedrag van nominaal dertien komma nul negen cent (€ 0,1309) per D-
aandeel, hetwelk ten laste valt van de toevoeractiviteit van de opdrachthoudende vereniging, 
is door de deelnemer, via beslissing van de raad van bestuur, te gebruiken voor investeringen 
in de distributieactiviteit volgens de regels van Artikel 12 en Artikel 54 tot en met Artikel 56; 
aanpassingen van de bedragen bij toepassing van deze artikelen maken geen 
statutenwijziging noodzakelijk. 
De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder en 
andere operationele performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen uiterlijk 
31 december van elk lopend jaar bepaald. De modaliteiten van deze variabele periodieke 
vergoeding worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.” 
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Artikelen 12 tot en met 14 
De artikelen 12 tot en met 14 worden integraal geschrapt.  
Artikel 15 
In het eerste lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel 16”. 
In het derde lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 28 en Artikel 29”. 
Het eerste tot en met vierde gedachtestreepje in artikel 15 worden vervangen als volgt: 
“De vergoeding in speciën bedraagt in totaal negen (9) procent van de economische waarde 
van de inbreng en wordt uitbetaald over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging op 
de wijze bepaald door de raad van bestuur. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd 
aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde 
uitbetaling wordt door de opdrachthoudende vereniging berekend met toepassing van een 
bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de Raad van Bestuur.” 
In het vijfde gedachtestreepje onder de derde paragraaf van artikel 15 worden de woorden 
“achthonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€862 500,-)” vervangen door de woorden 
“vijfenzeventig euro (€ 75)”. 
Artikel 16 
In het eerste lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 11”. 
In het tweede gedachtestreepje van het tweede lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar 
“artikel” vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 
In de derde paragraaf van artikel 16 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel 31 en Artikel 32”. 
In het eerste gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar 
“artikel 57” vervangen door verwijzing naar “Artikel 49” en de tekens “,-” geschrapt. 
In het tweede gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar 
“artikel” vervangen door verwijzing naar “Artikel”. 
Artikel 17 
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 17 worden de woorden “tweeduizend 
vijfhonderd euro (€ 2 500,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 
In het tweede lid van de eerste paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “artikel” 
vervangen door verwijzing naar “Artikel”, en wordt de vermelding “vijfentwintig (€25,-)” 
vervangen door “één euro (€ 1,-)”. 
In het derde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt het woord “intercommunale” 
vervangen door “opdrachthoudende vereniging”. 
In het vierde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “de artikelen 
32 en 33” vervangen door verwijzingen naar “dat Artikel 31 en Artikel 32” en worden de tekens 
50% vervangen door de woorden “vijftig procent (50%)”. 
In het eerste gedachtestreepje van de tweede paragraaf worden de tekens “(35)” geschrapt en 
wordt na het woord “procent” de tekens “(35%)” ingevoegd.  
In het tweede gedachtestreepje van de tweede paragraaf wordt “honderd tachtigduizend euro 
(€ 180 000,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”. 
Doorheen artikel 17 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de 
woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”.  
Artikel 18  
In het eerste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 16”. 
In het tweede lid van artikel 18 worden de woorden “twintig (20) km” vervangen door de 
woorden “tweehonderdvijftig (250) meter”. 
In het derde lid van artikel 18 worden de woorden “tweeduizend euro (€2 000,00)” vervangen 
door de woorden “vijfentwintig euro (€ 25)”. 
In het laatste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel”. 
Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de 
woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”.  
Artikel 19 
In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie gedachtestreepjes 
geschrapt. 
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Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt. 
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst: 
“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot 
de financieringsactiviteit (F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan 
tot nieuwe inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van bijkomende F-aandelen.” 
Artikel 20 
In het eerste en vierde lid van artikel 20 wordt de verwijzing naar “de artikelen 11, 15, 17 en 
18” vervangen door verwijzing naar “Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 en Artikel 14”. 
In het zesde lid van artikel 16 wordt “de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11” vervangen door 
“Artikel 3.8, Artikel 3.9, Artikel 3.10 en Artikel 3.11”. 
Artikel 21 
Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt: 
“De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de 
houders van de S-, V- en F-aandelen en voor zover zij het voorafgaand akkoord hebben 
verkregen van de Raad van Bestuur.” 
Artikel 22 
Het tweede lid van artikel 22 wordt geschrapt. 
Artikel 23 
In de eerste paragraaf van artikel 23 worden na het woord bestuur de woorden “bestaande uit 
maximum vijftien (15) leden.” toegevoegd. De woorden “waarvan de leden op de hierna 
bepaalde wijze aangesteld” geschrapt en vervangen door “De leden van de Raad van 
Bestuur”. De woorden “Maximum vijftien (15) mandaten van bestuurder worden” worden 
geschrapt. 
Het woord “dat” na ieder gedachtestreepje onder de eerste paragraaf van artikel 23 wordt 
telkens geschrapt. 
De tekst van punt a onder de gedachtestrepen wordt geschrapt en vervangen door de 
volgende paragrafen: 
“Bij die samenstelling moet er mee rekening gehouden worden dat de opdrachthoudende 
vereniging zich bij de samenstelling van haar bestuursorganen moet schikken naar de 
vereisten inzake pluralisme, die door het decreet of de bevoegde overheid worden gesteld. 
De algemene vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, onafhankelijke 
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur.” 
De letter “b” bij het begin van punt b wordt geschrapt.  
In het laatste gedachtestreepje onder punt b wordt de verwijzing naar “artikel 46, eerste lid” 
vervangen door verwijzing naar “artikel 434, §2, lid 2”.  
Het derde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 
“Een lid van de Raad van Bestuur of een door de Raad van Bestuur gemandateerde brengt tot 
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de 
raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.” 
Het vijfde lid van artikel 23 wordt geschrapt. 
Het zesde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 
“Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt 
rechtstreeks aangeduid door gemeenten, deelnemers van de distributieactiviteit of de 
zuiveringsactiviteit of de wegenisactiviteit of de secundaire activiteit.” 
In de laatste zin van het achtste lid van artikel 23 wordt het woord “dient” vervangen door het 
woord “kan” en worden de woorden “aan te duiden” vervangen door het woord “aanduiden”. 
In de laatste zin van het negende lid van artikel 23 wordt het woord “een” vervangen door “één 
(1)”. 
Artikel 25 
Het eerste lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 
“Ingeval één of meerdere mandaten in de Raad van Bestuur voortijdig openvallen, zal de 
Raad van Bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten 
tot op het moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene 
vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits 
eerbiediging van de beginselen aangegeven in Artikel 19. De aldus benoemde bestuurder 
voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 
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Artikel 26 
In het opschrift van artikel 26 wordt het woord “ondervoorzitter(s)” vervangen door het woord 
“ondervoorzitter”.  
Artikel 27 
Het opschrift van artikel 23 wordt vervangen als volgt: “Voorzitterschap en secretariaat van de 
vergaderingen ”. 
In het derde lid wordt de verwijzing naar “artikel 45” vervangen door een verwijzing naar 
“Artikel 37”.  
Het vierde lid van artikel 27 wordt geschrapt.  
In het laatste lid van artikel 27 wordt de laatste zin vervangen als volgt: 
“Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag noch lid van de Raad van Bestuur, noch lid van 
een adviescomité zijn.” 
Artikel 28 
De verwijzing naar “artikel 27” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 23”.  
Artikel 30 
In het tweede lid van artikel 30 worden de woorden “of het directiecomité” geschrapt.  
Het vierde lid van artikel 30 wordt geschrapt.  
In het vijfde lid van artikel 30 worden na de woorden “daaronder begrepen de” de woorden 
“onderhandse en de authentieke aktes en de” ingevoegd. Na het woord “rechtsvorderingen” 
worden de woorden “, met inbegrip van de Raad van State” ingevoegd.  
Het zevende lid van artikel 30 wordt vervangen als volgt: 
“De Raad van Bestuur wordt gemachtigd de tariefzetting te bepalen.” 
De laatste paragraaf van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt: 
“De Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle 
personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de 
uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in 
het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren. De Raad van Bestuur kan 
het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het 
personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel 
toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het personeel van de 
opdrachthoudende vereniging.” 
Artikel 31 
In de tweede paragraaf van artikel 31 wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 19”.  
Artikel 32 
In het eerste lid van artikel 32 wordt het woord “tenminste” vervangen door de woorden “ten 
minste”.  
In het derde lid van artikel 32 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoegd.  
Het laatste lid van artikel 32 wordt vervangen als volgt: 
“De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar, met dien verstande dat de 
leden van de adviescomités door de Raad van Bestuur kunnen worden uitgenodigd een 
vergadering van deze laatste bij te wonen”. 
Artikel 33 
In het vierde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
De vijfde en de zesde paragraaf van artikel 33 worden vervangen door volgende tekst: 
“De besluiten van de Raad van Bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien 
(10)  dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het achtste lid van artikel 33 worden op het einde van de laatste zin de woorden “, met 
behoud van de decretale bepalingen over de openbaarheid van bestuur” ingevoegd.  
In het negende lid van artikel 33 wordt het woord “kan” in de laatste zin geschrapt en 
vervangen door het woord “bezorgt” en wordt het laatste woord van de zin geschrapt.  
In het laatste lid van artikel 33 wordt het woord “raadslieden” geschrapt en vervangen door het 
woord “raadsleden” en wordt de verwijzing naar “artikel 52” vervangen door een verwijzing 
naar “artikel 406”. 
Titel IV 
In de tekst van titel IV worden de woorden “(LID IBR)” geschrapt.  
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Artikel 34 
Het eerste lid van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van één of 
meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
decretale bepalingen.” 
In het tweede lid van artikel 34 wordt na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 
Titel V 
De titel van Titel V wordt geschrapt en vervangen door het woord “Adviescomités”.  
Artikel 35 
De titel van het artikel wordt vervangen door de woorden “Oprichting en samenstelling”.  
Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:  
“Er wordt een adviescomité voor secundaire diensten opgericht en voor elke regio wordt een 
regionaal adviescomité opgericht.” 
De eerste zin van het tweede lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt: 
“Voor ieder adviescomité worden de leden voorgedragen door de deelnemers volgens de 
hierna vermelde bepalingen, met dien verstande dat enkel de deelnemers binnen de 
desbetreffende regio leden kunnen voordragen:” 
In punt a. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “het regionaal” vervangen door 
het woord “ieder” en worden de woorden “voor domeindiensten” vervangen door de woorden 
“waarin die deelnemer deelneemt”. 
In punt b. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “voor ieder adviescomité 
waarin zij deelnemen” ingevoegd. Het punt teken tussen “40.000” wordt geschrapt en 
vervangen door een spatie. Voor de woorden “met dien verstande dat” worden de woorden 
“wat specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreffen” ingevoegd. Op het 
einde van punt b. wordt het “;” teken vervangen door een punt.  
In het derde lid van artikel 35 wordt het woord “regionale” geschrapt en wordt een tweede zin 
toegevoegd aan de derde paragraaf die luidt als volgt “Deze aanstelling gebeurt in een 
geheime stemming”.  
In het vierde lid van artikel 35 wordt het woord “geen” geschrapt en vervangen door het woord 
“noch” en wordt het woord “of” geschrapt en vervangen door het woord “noch”. 
Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 35 worden geschrapt.  
Artikel 36 
Het opschrift van artikel 36 wordt vervangen als volgt “Aanstelling van de leden en de 
secretaris van de adviescomités”. 
In het eerste lid van artikel 36 worden de woorden “regionale” en “voor domeindiensten” 
geschrapt.  
Het tweede en derde lid van artikel 36 worden vervangen als volgt: 
“Bij hun aanstelling wordt door de leden van elk adviescomité onder die leden een voorzitter 
gekozen. het voorzittersmandaat volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter benoemde lid.” 
In het vierde lid van artikel 36 worden de woorden “eveneens” en “of het directiecomité” 
geschrapt. Het woord “geen” wordt geschrapt en vervangen door het woord “noch”.  
In het laatste lid van artikel 36 wordt het eerste woord “Ten” vervangen door de woorden “Wat 
specifiek de regionale adviescomités voor domeindiensten betreft, wordt ten”. Het woord 
“geschieden” wordt vervangen door de woorden “bepaald dat” en na de woorden “eerste maal” 
worden de woorden “worden vervuld” ingevoegd.  
Artikel 37 
Het opschrift van artikel 37 wordt vervangen door volgende woorden “Bevoegdheden van de 
adviescomités”. 
Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt: 
“Het adviescomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk voor adviezen betreffende de 
dienstverlening inzake de secundaire activiteit, en dit in de ruimste betekenis van het woord, 
aan de klanten.” 
In het laatste lid van artikel 37 worden de woorden “regionaal” en “voor domeindiensten” 
geschrapt.  
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Artikel 38 
Het opschrift van artikel 38 wordt vervangen door volgende woorden “Werking van de 
adviescomités”.  
Het eerste lid van artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst: 
“Een adviescomité kan alleen dan geldig beraadslagen en adviseren wanneer ten minste de 
helft van de leden aanwezig over vertegenwoordigd is”.  
Het derde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 
“Bereikt het adviescomité niet het quorum om te kunnen beraadslagen en adviseren, dan zal 
voor het betrokken advies de procedure overeenkomstig Artikel 35 worden gevolgd.” 
In het vierde lid van artikel 38 worden de woorden “de regionale adviescomités” vervangen 
door de woorden “het adviescomité”.  
Het vijfde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt: 
“Een advies is slechts geldig wanneer het wordt genomen met goedkeuring van de helft van 
de aanwezige of vertegenwoordigde leden.” 
In het zesde lid van artikel 38 worden de woorden “regionale” en “of van de ondervoorzitter” 
geschrapt. 
In het zevende lid van artikel 38 worden de woorden “meer dan de helft” vervangen door de 
woorden “ten minste drie vierde”. De woorden “of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter” en 
“regionale” geschrapt. Na het woord “veertien” worden de tekens “(14)” ingevoegd.  
Het achtste lid van artikel 38 wordt vervangen door hetgeen volgt: 
“Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, 
dan kan het adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van twee leden van het 
adviescomité.” 
In het negende lid van artikel 38 worden de woorden “het adviescomité” vervangen door de 
woorden “de adviescomités” en worden de woorden “en in volgorde, door de ondervoorzitter, 
of bij diens ontstentenis of afwezigheid,” geschrapt. De verwijzing naar “artikel 45” wordt 
geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 37”.  
In het elfde lid van artikel 38 wordt het woord “regionale” geschrapt.  
In het twaalfde lid wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door verwijzing naar “Artikel 
19”.  
In het veertiende lid wordt het woord “regionale” geschrapt.  
Artikel 39 tot artikel 42 
De artikelen 39 tot 42 worden integraal geschrapt en een nieuw artikel 35 met de titel 
“Schriftelijke adviesvorming door de adviescomités” wordt ingevoegd dat luidt als volgt: 
“Indien de voorzitter van het adviescomité van mening zou zijn dat er omstandigheden 
bestaan die een tussenkomst van het adviescomité dat hij voorzit noodzaken, kan de 
voorzitter aan de leden van het adviescomité een schrijven richten met daarin ten minste 
vermeld het ontwerpadvies, de nodige toelichting bij het ontwerpadvies en de verzenddatum.  
Aan de leden van het adviescomité wordt vervolgens de mogelijkheid geboden zich akkoord te 
verklaren met het ontwerpadvies, dan wel er zich tegen te verzetten. Daartoe dienen zij binnen 
een termijn van één (1) week na de verzenddatum van het ontwerpadvies schriftelijk te 
antwoorden. Indien zij zich verzetten tegen het voorgestelde ontwerpadvies, dienen zij 
omstandig te motiveren op basis van welke redenen zij zich tegen het betrokken 
ontwerpadvies verzetten.  
Een schriftelijk advies van een adviescomité zal zijn aangenomen c.q. worden afgewezen 
wanneer ten minste een meerderheid van de leden van het adviescomité het ontwerpadvies 
goedkeurt c.q. afkeurt. Indien een deelnemer niet reageert binnen voornoemde termijn of 
indien het antwoord van de betrokken deelnemer niet binnen voornoemde termijn toekomt op 
de zetel van de opdrachthoudende vereniging, zal die deelnemer worden geacht het 
ontwerpadvies goed te keuren. 
Een schriftelijk advies zal worden geacht te zijn genomen op het moment dat de termijn 
waarvan sprake in het tweede lid is verstreken. Binnen een termijn van dertig (30) 
kalenderdagen na het verstrijken van deze termijn van één (1) week wordt aan de deelnemers 
vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité bevestigd of het ontwerpadvies al dan niet 
met de vereiste meerderheid werd goedgekeurd. 
De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de 
secretaris.” 
Titel VII 
Titel VII en artikel 43 met betrekking tot het directiecomité worden geschrapt. 
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Artikel 44 
Het artikel 44 wordt vervangen door volgende tekst: 
“Alle mandaten in de Raad van Bestuur en de comités hebben een looptijd van zes (6) jaar. Bij 
een eerste installatie van een comité is de looptijd van het mandaat beperkt tot het einde van 
de periode die loopt tot het moment waarop tot algehele vervanging wordt overgegaan van de 
Raad van Bestuur en de comités na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
Alle mandaten zijn hernieuwbaar. 
De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de 
leden van de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen 
maken, met dien verstande dat de leden van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de 
voorzitter van de Raad van Bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een 
presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een 
gemeenteraadslid voor een gemeenteraads-zitting in één van de deelnemende gemeenten.” 
Artikel 45 
In het tweede lid van artikel 45 wordt de woorden “ononderbroken”, “(regionaal)” en “, hetzij als 
lid van het directiecomité” geschrapt.  
Artikel 46 
In het eerste lid van artikel 46 worden de categorieën aandelen geschrapt.  
Het zevende lid van artikel 46 wordt vervangen als volgt: 
“De bestuurders en de leden van de adviescomités kunnen geen volmachtdrager zijn voor de 
algemene vergadering.” 
In het negende lid van artikel 46 wordt de verwijzing naar “artikel 27” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 23”. 
Artikel 47 
In het derde lid van artikel 47 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)”.  
In het zesde lid van artikel 47 worden de woorden “regionale” en “(lid IBR)” geschrapt.  
In het zevende en achtste lid van artikel 47 wordt telkens het woord “jaarvergadering” 
vervangen door de woorden “algemene vergadering”. 
De laatste twee leden van artikel 47 worden geschrapt.  
Artikel 48 
In het eerste lid van artikel 48 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het 
woord “commissaris(sen)” en worden de woorden ‘in bijzondere of buitengewone zitting” 
geschrapt. 
In het tweede lid van artikel 48 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.  
Het vierde lid van artikel 48 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met 
een beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing 
bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De 
toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het vijfde lid van artikel 48 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
In het zesde lid van artikel 48 wordt de verwijzing naar “artikel 31” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel 27”. 
In het achtste lid van artikel 48 worden na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd.  
Ten slotte wordt doorheen het artikel het woord “vennoten” telkens vervangen door het woord 
“deelnemers”. 
Artikel 49 
Het tweede tot en met vierde lid van artikel 49 worden vervangen als volgt: 
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering wordt bepaald als volgt: 
- elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger; 
- gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend  (75 000) inwoners tellen, kunnen een 
bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden. 
- deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) aandelen hebben 
kunnen eveneens een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaardigen. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de categorie aandelen.” 
Artikel 50 
In het eerste lid van artikel 50 wordt het woord “zo” geschrapt en vervangen door het woord 
“zowel”.  
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In het tweede lid van artikel 50 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd 
en na het woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd. Het woord “vennoten” wordt 
vervangen door het woord “deelnemers”.  
In het vijfde lid van artikel 50 wordt na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 
Artikel 51 
In het enige lid van artikel 51 wordt het woord “bijzondere” vervangen door het woord 
“buitengewone”.  
Artikel 52 
In het derde lid van artikel 52 worden de woorden “, ondertekend door de leden van het 
bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen” geschrapt. Na 
het woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd.  
Het vierde lid van artikel 52 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen 
de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van 
de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het laatste lid van artikel 52 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd en na 
het woord “negentig” worden de tekens “(90)” ingevoegd.  
Artikel 53 
In het tweede lid van artikel 53 worden na de woorden “de zuiveringsactiviteit” de woorden “, 
de wegenisactiviteit” ingevoegd.  
In het derde lid van artikel 53 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd 
en worden de woorden “commissarissen (lid BR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.  
Het vierde lid van artikel 53 wordt vervangen door de woorden: 
“De commissaris(sen) brengt(en) afzonderlijk verslag uit binnen veertien (14) dagen na deze 
mededeling.” 
In het vijfde lid van artikel 53 worden na het woord “Dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
Daarnaast worden de woorden “de verslagen van de commissarissen (lid IBR)” geschrapt en 
vervangen door de woorden “het(de) verslag(en) van de commissaris(sen)”.  
Artikel 54 
In het eerste lid van artikel 54 worden de woorden “zeshonderd euro (€ 600,-)” vervangen door 
de woorden “dertien komma nul negen cent (€ 0,1309)”. 
Het tweede lid van artikel 54 wordt geschrapt.  
In het vijfde lid van artikel 54 wordt de verwijzen naar “artikel” vervangen door een verwijzing 
naar het “Artikel”. Daarnaast worden de tekens “30%” vervangen door de woorden “dertig 
procent (30%)” en worden de woorden “D- en D²-aandelen” vervangen door het woord “D-
aandelen”.  
In het laatste lid van artikel 54 wordt het woord “gebruiksrecht” geschrapt en vervangen door 
het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “artikel 11, 12 of volgens artikel 55” 
vervangen door de woorden “Artikel 10 of Artikel 47”.  
Artikel 55 
In het eerste lid van artikel 55 worden de woorden “artikel 54” vervangen door de woorden 
“Artikel 46”. Na het woord “zesendertig” worden de tekens “(36)” ingevoegd en na het woord 
“zestig” worden de tekens “(60)” ingevoegd. 
In het tweede lid van artikel 55 wordt de verwijzing naar “artikel 11 en 54” vervangen door een 
verwijzing naar “Artikel 10 of Artikel 46”.  
Artikel 56 
In het eerste lid van artikel 56 wordt de verwijzing naar “artikel 54” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel 47” en worden na het woord “zesendertig” de tekens “(36)” ingevoegd.  
In het tweede lid worden de woorden “artikel 12 en 54” geschrapt en vervangen door de 
woorden “Artikel 46 hierna”.  
Artikel 57 
In het eerste lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 
In het derde lid van artikel 57 worden de tekens “,-“ binnen de haken geschrapt.  
In het vijfde lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel 63”. 
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Artikel 58 
In het artikel 58 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar 
het “Artikel”. 
Artikel 59 
In het eerste lid van artikel 59 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 
In het vierde lid wordt de verwijzing naar het “artikel 70” vervangen door een verwijzing naar 
het “Artikel 63”. 
Doorheen het artikel 59 wordt het woord “intercommunale” vervangen door de woorden 
“opdrachthoudende vereniging”. Bovendien worden de woorden “vennoot” en “vennoten” 
vervangen door de woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”. 
Artikel 60 
In het tweede lid van artikel 60 wordt het woord “vennoot” vervangen door het woord 
“deelnemer”. 
In het derde lid van artikel 60 wordt het woord “zuiveringsinvesteringsfonds” vervangen door 
het woord “investeringsfonds”. 
Doorheen het artikel 60 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een 
verwijzing naar het “Artikel”. 
Artikel 61 
In het eerste lid van artikel 61 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing 
naar “Artikel 63”. 
In het tweede lid worden de woorden “intercommunale en de vennoot” vervangen door de 
woorden “opdrachthoudende vereniging en de deelnemer”.  
Artikel 62 
In het eerste lid worden de tekens “(10)” geschrapt en worden na het woord “procent” de 
tekens “(10%)” ingevoegd. Daarnaast worden de woorden “in T-aandelen” geschrapt.  
In het tweede lid van artikel 62 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en 
worden na het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” 
ingevoegd.  
Artikel 63 
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en 
worden na het woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” 
ingevoegd.  
Artikel 64 
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “, na het betrokken directiecomité te 
hebben gehoord,” geschrapt.  
Artikel 65 
Het tweede lid van artikel 65 wordt vervangen als volgt: 
“In het geval van een nadelig saldo zal de Raad van Bestuur na het betrokken adviescomité te 
hebben gehoord overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35, de nodige maatregelen treffen om dit 
nadelig saldo te dekken.” 
Nieuw artikel 
Na het artikel 65 wordt een nieuw Artikel 58 ingevoegd met de titel “Pensioenvoorzieningen” 
dat luidt als volgt: 
“Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de huidige statuten en de specifieke 
besluiten die in dit verband reeds werden genomen door de algemene vergadering van de 
opdracht-houdende vereniging, stellen de gemeentelijke deelnemers zich conform artikel 138 
van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening in de meest ruime zin uitdrukkelijk borg voor de goede afloop van 
de verbintenissen van de pensioenregelingen van de opdrachthoudende vereniging voor wat 
betreft de opbouw van de wettelijke pensioenen voor alle personeelsleden (inclusief de 
gepensioneerde personeelsleden van wie zij de pensioenlast draagt).  
Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemeenheid, worden onder deze 
pensioenregelingen onder meer begrepen:  
- de rustpensioenen, overlevingspensioenen en wezenpensioenen (met inbegrip van de 
pensioenaandelen) lopende op het moment van het beroep op de garantie;  
- de uitgestelde pensioenen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) verschuldigd aan de 
ambtenaren nog actief op het moment van het beroep op de garantie;  
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de pensioenaandelen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) te storten voor de ambtenaren 
die de opdrachthoudende vereniging verlaten hebben terwijl ze pensioenrechten ten laste van 
de opdrachthoudende vereniging behouden.” 
Artikel 66 
In het eerste lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd. 
In het derde lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” 
ingevoegd. 
Het tweede lid van punt b. van artikel 66 wordt geschrapt.  
In het vierde lid van punt b. van artikel 66 wordt na het woord “overgenomen” een komma-
teken ingevoegd. 
In het zesde lid van punt b. van artikel 66 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door 
verwijzing naar “Artikel 63”. 
In het zevende lid van punt b. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd.  
Artikel 67 
In het tweede lid van artikel 67 worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” en na het woord 
“tien” de tekens “(10)” ingevoegd. 
Artikel 68 
In het tweede punt van artikel 68 wordt het woord “vennoot” telkens vervangen door het woord 
“deelnemer” en wordt de verwijzing naar “artikel 69” vervangen door verwijzing naar “Artikel 
62”. 
In het tweede lid van het derde punt van artikel 68 wordt de verwijzing naar “artikel 66” 
gewijzigd door een verwijzing naar “Artikel 59”. 
In het vierde punt van artikel 68 worden de derde tot vijfde zin vervangen door volgende tekst: 
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt 
een scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals 
van tijd tot tijd gewijzigd.” 
Artikel 70 
De eerste twee leden van artikel 70 worden vervangen door de volgende tekst: 
 “Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-
verlenging of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering 
die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor de 
bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars kan 
samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde 
van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op 
voordracht van de deelnemende g-meenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op 
het ogenblik van ontbinding. 
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de 
toepasselijke bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in 
afwijking daarvan, kan zij van rechtswege de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging 
verderzetten in het raam van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig 
artikel.” 
In het derde lid van artikel 70 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden 
“Het college bezit”. 
Het vierde lid van artikel 70 wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van 
de opdrachthoudende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door 
haar aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar 
leden-vereffenaars.” 
In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt: 
“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 
en Artikel 29 van onderhavige statuten.” 
In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door 
de woorden “het college van vereffenaars heeft”. 
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Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:  
“1. Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in 
Artikel 12 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende 
vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van 
vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige 
vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in 
datzelfde artikel, terug naar de deelnemers en worden de Z²-aandelen zonder meer vernietigd. 
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in 
Artikel 10 en Artikel 11 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de 
opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de 
beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de 
eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake 
in Artikel 10 en Artikel 11, terug naar de deelnemers en worden de D-aandelen en Z-aandelen 
zonder meer vernietigd.  
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in 
Artikel 13 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende 
vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van 
vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige 
vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 
13, terug naar de deelnemers en worden de S-aandelen zonder meer vernietigd. 
Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen 
bedoeld in Artikel 14 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de 
opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de 
beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de 
eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake 
in Artikel 14, terug naar de deelnemers en worden de V-aandelen zonder meer vernietigd.” 
In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69” 
vervangen door een verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar 
“artikel 37” vervangen door een verwijzing naar het “artikel 425”. 
In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en 
“overgenomen” een komma ingevoegd. 
In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de 
woorden “het college”. 
In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” 
vervangen door de woorden “T- en SK-aandelen”. 
In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de 
vereniging” vervangen door de woorden “het college van vereffenaars”. 

Hernummering 
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen. 

27. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers 
met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de 
besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16. 
28. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 
Aanhef 
In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten 
geactualiseerd in functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 
Artikel 1 
In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”. 
Artikel 12 
Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de 
bijkomende eigendomsrechten hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, 
jaarlijkse schijven over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere 
deelnemer gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De 
gekapitaliseerde uitbetaling wordt door TMVW berekend met toepassing van een bijkomende 
verdiscontering zoals bepaald door de Raad van Bestuur.” 
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Artikel 14 
Het artikel 14 wordt volledig geschrapt. 

29. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 
‘Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 
Artikel 3 
In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de 
Raad van Bestuur”.  
Hernummering 
Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in 
functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, TMVW ov, zoals opgenomen in de 
desbetreffende agendapunten en het beschreven ontwerp, goed te keuren.  
Artikel 2: 
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de buitengewone 
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.  
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal per mail gestuurd worden naar: 20191219BAVTMVW@farys.be.   

18. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                        
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende goedkeuring van de deelname 

aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 
raadslid, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene 
Vergadering van TMVS dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv. 
 
Relevante documenten 

- Schrijven van Farys d.d. 05 september 2019 betreffende de voorgestelde 
statutenwijziging die zal voorgelegd worden aan de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv op dinsdag 10 december 2019 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent. 

- Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de 
wijzigingen. 

- Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document 
dat concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt.  
 

Feiten/context/motivering 

De aanleiding voor de Raad van Bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene 
vergadering voor te leggen, is een wijziging van het wettelijk kader waaraan de Vereniging 
onderworpen is. 
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Op 22 december 2017 werd het decreet over het Lokaal Bestuur goedgekeurd (hierna: DLB), 
hetgeen per 01 januari 2019 in werking is getreden. De Raad van Bestuur van de Vereniging 
acht het nuttig om de statuten van de Vereniging in overeenstemming te brengen met de 
wijzigingen die het DLB doorvoert ten opzichte van het decreet van 06 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Op 28 februari 2019 werd door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) goedgekeurd. Subsidiair verwijst het DLB 
voor de op de Vereniging toepasselijke wetgeving momenteel naar de regels met betrekking 
tot de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (artikel 397, lid 3 DLB). 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het WVV ook een invloed hebben op het DLB en de statuten 
van de Vereniging. In dat verband stelt de Raad van Bestuur vast dat (i) voor de Vereniging er 
geen opt-in mogelijkheid is voor 01 januari 2020 zoals die er wel is voor vennootschappen 
onder volledige toepassing van het gemene vennootschapsrecht, en (ii) dat er nog 
onduidelijkheid is over de manier waarop het DLB met het gewijzigde vennootschapsrecht zal 
omgaan. Omwille van deze laatste vaststelling is de Raad van Bestuur van mening dat het 
vooralsnog niet opportuun is aanpassingen in die zin door te voeren en voorlopig een eerder 
afwachtende houding aan te nemen. 
De Raad van Bestuur van de Vereniging wenst ook van dit momentum gebruik te maken om 
meteen ook een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de Raad van 
Bestuur nuttig zijn.  

Artikel 427 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, 
een door de Raad van Bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De 
beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, 
bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en 
worden bij het verslag gevoegd.  
De buitengewone algemene vergadering wordt voorzien op 10 december 2019. 

Het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv werd aan de deelnemers overgemaakt per 
aangetekend schrijven van 05 september 2019 met volgende voorstellen: 
Artikel 1 
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende 
vereniging”” de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd. 
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 
22 december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse 
Gewest”. 
Artikel 2 
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening 
als voor rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn 
in de zin van de overheidsopdrachtenwetgeving: 
• aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, 
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, 
een en ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te 
nemen; en 
• elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, 
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake 
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op 
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor 
projecten ad hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers. 
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle 
bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de 
verwezenlijking van haar doel ondersteunen. 
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, 
directeur, commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen 
waarnemen. 
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De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, 
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of 
onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.  
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs 
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de 
dienstverlenende vereniging. 
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met 
derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 
390 van het decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm 
hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen 
overeenstemt met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de 
overheidsopdrachten wordt nageleefd.” 
Artikel 2bis 
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt. 
Artikel 3 
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 396. 
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende 
de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de 
woorden “Vlaams decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot 
tijd gewijzigd”. 
Artikel 5 
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425. 
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden 
“deelnemers die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en 
hebben zij een voorkeur-recht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de 
verwijzing naar artikel 37 vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord 
“toepasselijk” geschrapt. 
Artikel 6 
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd: 
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de 
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het College van 
Burgemeester en Schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige 
publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de afgenomen dienstverlening.” 
Artikel 7 
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt. 
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst: 
“De Raad van Bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal 
aandelen per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt 
permanent bijgehouden door de Raad van Bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring 
meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een 
wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee.” 
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
Artikel 8 
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een 
verwijzing naar het artikel 396. 
Artikel 9 
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” 
geschrapt. 
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd. 
Artikel 10 
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt: 
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de Raad van Bestuur het aantal onderschreven 
aandelen per deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of 
de omzetbijdrage overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers 
zullen deelnemen aan de daaruit-volgende kapitaalverhoging en/of -vermindering.  
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Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als 
basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst gekende omzet.” 
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt: 
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.” 
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 
vervangen door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37. 
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het 
woord “tien” de tekens “(10)”. 
Artikel 11 
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt: 
“De Raad van Bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader 
van de correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.” 
Artikel 12 
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”. 
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die 
luidt als volgt: 
“en  
- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op 
voordracht van TMVW opdrachthoudende vereniging.” 
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:  
“Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat 
maximaal twee derden van de leden van de Raad van Bestuur van hetzelfde geslacht zijn. 
De algemene vergadering kan op voordracht van de Raad van Bestuur, onafhankelijke 
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur.” 
In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen 
door een verwijzing naar artikel 434 van het decreet. 
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst: 
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. 
De deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die 
hem vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere 
bestuurder aanwijst die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. 
Een lid van de Raad van Bestuur of een door de Raad van Bestuur gemandateerde brengt tot 
tweemaal toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de 
raad, en verstrekt toelichting bij het beleid.” 
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst: 
“Aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) 
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt 
rechtstreeks aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en 
Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn.” 
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de 
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”. 
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het 
woord “zes” de tekens “(6)”. 
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
Artikel 14 
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt: 
“Ingeval één of meerdere mandaten in de Raad van Bestuur voortijdig openvallen, zal de 
Raad van Bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten 
tot op het moment dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene 
vergadering gaat bij haar eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits 
eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder 
voltooit het mandaat van zijn voorganger.” 
  



 

 43/57 

Artikel 16 
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en 
secretariaat van de vergaderingen”. 
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 25. 
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”. 
Artikel 18 
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden 
“hem verboden”. 
Artikel 19 
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden 
wordt” geschrapt. 
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt. 
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt: 
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de Raad van 
Bestuur verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende 
vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de 
rechtsvorderingen, met inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, 
geldig verricht door één bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn 
plaatsvervanger, samen met de gevolmachtigde.” 
Artikel 20 
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”. 
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd. 
Artikel 21 
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd. 
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in 
tuchtzaken erom verzoekt” geschrapt. 
Artikel 22 
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt: 
“De besluiten van de Raad van Bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien 
(10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud 
van de toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”. 
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en 
wordt het woord “bezorgen” geschrapt. 
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 440. 
TITEL IV 
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt. 
Artikel 23 
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt: 
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of 
meerdere commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
decretale bepalingen.” 
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd. 
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen 
door de woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen 
door de woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”. 
TITEL V 
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt. 
  



 

 44/57 

Artikel 25 
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” 
toegevoegd. 
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt. 
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt. 
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt: 
“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de 
leden van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, 
met dien verstande dat de leden van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de voorzitter van 
de Raad van Bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten 
hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor 
een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten.” 
Artikel 26 
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt: 
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat 
in de dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.” 
Artikel 27 
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen 
geschrapt. 
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” 
geschrapt. 
Artikel 28 
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door 
het woord “dinsdag van”. 
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door 
het woord “commissaris(sen)”. 
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door 
het woord “commissaris(sen)”. 
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene 
vergadering”. 
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt 
het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”. 
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt. 
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt: 
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan 
geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de 
dienstverlenende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de 
gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich 
verschillende beheersvormen reëel aanbieden.” 
Artikel 29 
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na 
het woord “twee” de tekens “(2)”.  
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of 
buitengewone zitting” geschrapt. 
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”. 
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd. 
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt. 
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt: 
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met 
een beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing 
bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De 
toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt. 
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Artikel 30 
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering wordt mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.   
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:  
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer 
dan vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger aanduiden; 
- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen. 
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te 
zetelen in de algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een 
gemeente, duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger.” 
Artikel 31 
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het 
woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd. 
Artikel 33 
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. 
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt: 
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen 
de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van 
de bekendmaking op de hoogte gebracht.” 
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de 
deelnemende provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” 
ingevoegd. 
Artikel 34 
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd 
en worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”. 
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” 
vervangen door de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens 
“(14)” ingevoerd. 
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en 
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”. 
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt. 
Artikel 35 
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”. 
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt. 
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben 
gehoord,” geschrapt. 
Artikel 36 
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de 
tekens “(18)” ingevoegd. 
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de 
tekens “(90)” ingevoegd. 
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt 
en worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het 
totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van 
bestuur.”. 
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 
vervangen door een verwijzing naar artikel 40. 
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de 
tekens “(18)” ingevoegd. 
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Artikel 37 
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout 
dienstverlenende vereniging” toegevoegd. 
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen 
door een verwijzing naar artikel 37 en 38.  
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd. 
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt: 
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware 
fout begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. 
Onder zware fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de 
uitvoeringsplanning die werd overeengekomen voor de deelopdrachten waarvoor werd 
afgenomen. Indien binnen een termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt 
het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt 
vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal oordelen of de 
dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig kan 
worden opgezegd.” 
Artikel 38 
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” 
een komma ingevoegd. 
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 
vervangen door een verwijzing artikel 38. 
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende 
tekst: 
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd 
tot tijd gewijzigd.” 
Artikel 40 
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst: 
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-
verlenging of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de 
vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun 
vergoeding. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal 
leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de Raad van Bestuur. De 
meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende 
gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding. 
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de 
toepasselijke bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in 
afwijking daarvan, kan zij van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging 
verderzetten in het raam van het bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig 
artikel.” 
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden 
“Het college bezit”. 
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst: 
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van 
de dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door 
haar aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar 
leden-vereffenaars.” 
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” 
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”. 
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door 
de woorden “Het college van vereffenaars heeft”. 
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 
vervangen door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 
37 vervangen door een verwijzing naar het artikel 425. 
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt 
en wordt het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”. 
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Artikel 41 
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”. 
Hernummering 
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen. 

Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen te weigeren. 
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
dienstverlenende vereniging, TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed 
te keuren.  
Artikel 2: 
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de buitengewone 
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.  
Artikel 3: 
Een afschrift van dit besluit zal per mail gestuurd worden naar: 20191210BAVTMVS@farys.be.   

19. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.                                                                                                                              
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2019 (statutenwijziging) en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en plaatsvervanger, 
namelijk de heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 
2019 - 2024. 

- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen 
Vlaamse Ardennen, I.VL.A., artikel 31. 

 
Relevante documenten 

- Schrijven van I.VL.A. van 18 september 2019 betreffende de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2019. 

- Het ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 12 
september 2019. 

- Vorige versie van de statuten goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering 
van I.VL.A. op 21 december 2016. 

 
Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. op 18 december 2019.  
De agenda luidt als volgt : 
1. Statutenwijziging I.VL.A. 

Conform het decreet over het Lokaal Bestuur dient uiterlijk 90 dagen voor de algemene 
vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de Raad van Bestuur 
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.   

De aanleidingen voor de Raad van Bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene 
vergadering voor te leggen, zijn:  
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- Wijzigingen van het wettelijk kader waaraan de opdrachthoudende vereniging 
onderworpen is. Op 22 december 2017 werd het decreet over het Lokaal Bestuur 
goedgekeurd (hierna: DLB), hetgeen per 01 januari 2019 in werking is getreden. De 
Raad van Bestuur van I.VL.A. acht het nuttig om de statuten van de vereniging in 
overeenstemming te brengen met de wijzigingen die het DLB doorvoert ten opzichte 
van het decreet van 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
Op 28 februari 2019 werd door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.  

- De nieuwe fusiegemeente die Zingem en Kruishoutem vormen vanaf 2019, namelijk 
Kruisem. 

In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van 
de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan het punt op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2019 van I.VL.A. en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten: 
1. Statutenwijziging I.VL.A. 
Artikel 2:  
De voorgestelde statutenwijziging van I.VL.A., zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, 
goed te keuren. 
Artikel 3: 
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 buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019, waarvoor een beslissing 
moet genomen worden, goed te keuren. 

20. Oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking 
rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                            
Goedkeuring van de oprichting, van de statuten en van het huishoudelijk reglement. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 41 lid 
4, inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald: 
 Artikels 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke 

samenwerking 
 Artikels 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met 

rechtspersoonlijkheid – principes 
 Artikels 401-412 met betrekking tot de projectvereniging 
 Artikels 461-470 over het bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke 

samenwerking 
 Artikels 471-473 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de 

intergemeentelijke samenwerking. 
˗ Cultureel erfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald: 

  Artikels 57-61 met betrekking tot toekennen van werkingssubsidies aan besturen die 
een dienstverlenende rol opnemen op regionaal niveau. 

˗ Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende principiële beslissing tot  
oprichting van een Interlokale Vereniging Cultureel Erfgoed Vlaamse Ardennen samen 
met 13 andere deelnemende gemeenten van de Vlaamse Ardennen. 
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˗ Gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 houdende goedkeuring van de defintieve 
toetreding en goedkeuring van de statuten van de Interlokale Vereniging Cultureel 
Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

 
Relevante documenten 

˗ Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2015 tot deelname aan de Interlokale 
Vereniging Cultureel Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

˗ Besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2016 houdende definitieve toetreding en 
goedkeuring van de statuten van de Interlokale Vereniging Cultureel Erfgoed Vlaamse 
Ardennen. 

˗ Engagementsverklaring van 11 juni 2019 van het College van Burgemeester en 
Schepenen tot oprichting van een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur 
in de Vlaamse Ardennen. 

˗ Brief dd° 19 augustus 2019 vanwege het EVA Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen, betreffende de oprichting van de projectvereniging VARIANT, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse 
Ardennen, met als bijlagen het ontwerp van statuten en het huishoudelijk reglement. 

Feiten/context/motivering 

Tot op heden is de werking van het EVA Erfgoed Vlaamse Ardennen georganiseerd onder de 
vorm van een Interlokale Vereniging. Via een cultureel Erfgoedconvenant kan dit 
samenwerkingsverband extra middelen naar de regio halen voor cultureel erfgoed (200.000 tot 
250.000 euro op jaarbasis voor een periode van 6 jaar). In het decreet Cultureel Erfgoed staat 
echter dat de aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant dient te gebeuren door een 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. Hierdoor wenst de interlokale vereniging 
EVA Erfgoed Vlaamse Ardennen (zonder rechtspersoonlijkheid) zich om te vormen tot een 
projectvereniging “VARIANT” (met rechtspersoonlijkheid). 

Met de jaarwissel 2019-2020 wordt de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
ontbonden en worden werking, boekhouding, personeel en middelen overgedragen naar de 
Projectvereniging VARIANT. De middelen van de Interlokale Vereniging EVA gaan naar de 
eerste deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de Projectvereniging VARIANT. 

De Projectvereniging wordt opgericht voor een periode van 6 jaar die ingaat op 01 november 
2019 of op de datum waarop de oprichtingsakte geldigheid verkrijgt. 

De Projectvereniging VARIANT is een platform voor samenwerking rond cultuur en erfgoed in 
de Vlaamse Ardennen en heeft tot doel het culturele kapitaal van de regio te versterken en de 
inwoners en bezoekers meer vertrouwd te maken met en ook te betrekken bij cultuur en 
erfgoed. 

De oprichting van de Projectvereniging VARIANT, de statuten en het huishoudelijk reglement 
dienen voorgelegd te worden ter goedkeuring door de gemeenteraad. 

Voordracht 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De Stad Ronse gaat akkoord met de oprichting van de Projectvereniging 'VARIANT', 
intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen, waarin 
volgende partners participeren: de steden en gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, 
Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-
Petegem, Zottegem en Zwalm. 
Artikel 2:  
De Stad Ronse keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de Projectvereniging 
VARIANT goed. 
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Artikel 3:  
De Stad Ronse wordt lid van de eerste deelwerking van de Projectvereniging VARIANT: 
‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 0,30 euro per 
inwoner per jaar vanaf 01 januari 2020. Deze bijdrage geldt tegelijk als lidmaatschap van de 
projectvereniging (zie artikel 12 van de statuten). 
Artikel 4: 
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende principiële beslissing om met 13 
andere deelnemende gemeenten van de Vlaamse Ardennen een Interlokale Vereniging Cultureel 
Erfgoed op te richten, wordt opgeheven op 31 december 2019. 

Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 houdende goedkeuring van de definitieve toetreding 
tot de Interlokale Vereniging Cultureel Erfgoed Vlaamse Ardennen en goedkeuring van de 
statuten, wordt opgeheven op 31 december 2019. 
Artikel 5: 
Werking, boekhouding, personeel en middelen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
EVA Erfgoed Vlaamse Ardennen, worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de 
Projectvereniging VARIANT. De financiële middelen van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband EVA gaan integraal naar de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van 
VARIANT. 

21. Projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur 
en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                                                        
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een lid met raadgevende stem 
voor de Raad van Bestuur.                                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 4. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikels 34 en 35. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 404 §1 
˗ Het gemeenteraadsbesluit van heden, 14 oktober 2019, houdende goedkeuring van 

de oprichting, de statuten en het huishoudelijk reglement van de Projectvereniging 
VARIANT. 

˗ De statuten van de Projectvereniging VARIANT, in het bijzonder Artikel 8. 
˗ Collegebeslissing van 02 september 2019.  

Relevante documenten 

˗ Engagementsverklaring van 11 juni 2019 van het College van Burgemeester en 
Schepenen tot oprichting van een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur 
in de Vlaamse Ardennen. 

˗ Brief dd° 19 augustus 2019 vanwege het EVA Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen, betreffende de oprichting van de projectvereniging VARIANT, 
intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse 
Ardennen, met als bijlagen het ontwerp van statuten en het huishoudelijk reglement. 

˗ Mailbericht van 12 september 2019 van de Dienst Bestuursadministratie aan de 
gemeenteraadsleden die deel uitmaken van de oppositie. 

˗ Mailbericht van 23 september 2019 van de heer Jean-Pierre Stockman, raadslid sp.a.. 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van heden werden de oprichting, de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de Projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond 
cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 

In het schrijven 19 augustus 2019 van het EVA Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen wordt aan het stadsbestuur eveneens gevraagd om een stemgerechtigde 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de Raad van Bestuur. Deze persoon dient lid te zijn van 
de gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen.  
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Daarnaast wordt gevraagd om een lid met raadgevende stem aan te duiden voor de Raad van 
Bestuur. Deze persoon dient deel uit te maken van de gemeenteraad maar verkozen op een 
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Op de zitting van 02 september 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen werd 
voorgesteld om de heer Joris Vandenhoucke, schepen, aan te duiden als stemgerechtigd lid 
van de Raad van Bestuur van de Projectvereniging VARIANT.  

Op 12 september 2019 werd een oproep gelanceerd naar de leden van de oppositie om een 
lid met raadgevende stem voor te dragen voor de Raad van Bestuur van de Projectvereniging 
VARIANT. 

Artikel 404 §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en Artikel 8 
van de statuten van de Projectvereniging VARIANT bepalen dat aan de vergaderingen van de 
Raad van Bestuur wordt deelgenomen onder meer door een door de gemeente aangeduide 
vertegenwoordiger als lid met raadgevende stem. Deze persoon dient gemeenteraadslid te 
zijn en deel uit te maken van de oppositie. 

Volgende kandidatuur werd ingediend : 

De heer Jean-Pierre Stockman, raadslid behorende tot de sp.a-fractie. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout 

Artikel 1:  
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van de Raad 
van Bestuur van de projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond 
cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen. 
Artikel 2:  
De heer Jean-Pierre Stockman, raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene 
deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen, wordt aangeduid als lid met 
raadgevende stem van de Raad van Bestuur van de Projectvereniging VARIANT. 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

22. Voorstel tot het plaatsen van een dringend agendapunt op de agenda in 
overeenstemming met Artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur.                               
Beslissing. 

David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1 en 40§1. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 23. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 41 lid 9. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne, voor de realisatie van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten 

˗ Verslag 2019/151 en verslag 2019/152 van 07 en 08 oktober 2019 van de Technische 
Dienst 

˗ 4 tabellen 

˗ 4 verkoopovereenkomsten 

˗ 2 akten 

˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

Bij hoogdringendheid. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. Grondverkopen voor 2 
woningen gelegen E. Delmottestraat 12 en A. Massezstraat 17. Grondverkopen voor 2 
appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie Oscar. Goedkeuring. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze 
overeenkomst regelt onder meer de ter beschikking stelling van de gronden aan de private 
partner en de prijsbepaling van de grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als 
grondwaarde bij elke verkoop 11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

De stad ontving 2 ontwerpen van akte en 4 verkoopovereenkomsten voor 2 woningen met 
aanhorigheden gelegen in de Ephrem Delmottestraat nummer 12 en Albert Massezstraat 
nummer 17 en voor 2 appartementen gelegen binnen de residentie Oscar, in het kader van 
het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Naar aanleiding van de afschaffing van de woonbonus op 01 januari 2020 dringt de notaris 
aan op een snelle afhandeling van deze verkopen. 

Aangezien de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt op 18 november 2019 wordt aan 
de gemeenteraadsleden gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt aan de 
agenda van de gemeenteraad van 14 oktober 2019 om bovenvermelde reden. 

Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, stipuleert als 
volgt : 

“Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve 
in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste 
twee derden van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld”. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda van de 
gemeenteraad van 14 oktober 2019, met name :  
“Bij hoogdringendheid. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. Grondverkopen voor 2 
woningen gelegen E. Delmottestraat 12 en A. Massezstraat 17. Grondverkopen voor 2 
appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie Oscar. Goedkeuring”. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

23. Bij hoogdringendheid.                                                                                              
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                       
Grondverkopen voor 2 woningen gelegen E. Delmottestraat 12 en A. Massezstraat 17. 
Grondverkopen voor 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie 
Oscar.                                                                                                                            
Goedkeuring. 

David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 
 
Bevoegdheid /rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 40 §1, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne voor de realisatie van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten  

- Verslag 2019/151 en verslag 2019/152 van 07 en 08 oktober 2019 van de Technische 
Dienst. 

- 4 Tabellen. 
- 4 Verkoopovereenkomsten. 
- 2 Akten. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 
- Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 

samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze 
overeenkomst regelt onder meer de ter beschikking stelling van de gronden aan de 
private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen 
dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

- Wij ontvingen 2 ontwerpen van akte en 4 verkoopovereenkomsten :   
 op naam van de heer Vandenbossche Jonas en mevrouw Depessemier Clarissa, 

voor lot 24.06 binnen de verkaveling 4&5, zijnde de woning met aanhorigheden 
gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 12, in het kader van het 
stadsvernieuwingsproject van De Stadstuin.  De grondwaarde van de verkoop 
bedraagt 22.429,00 euro 

 op naam van de heer Vande Putte Philippe en mevrouw Vangermeersch Marleen, 
voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Oscar van 
De Stadstuin, zijnde “app.0.1”, met een garage “G3”.  De grondwaarde voor deze 
verkoop bedraagt 25.729,00 euro 
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 op naam van de heer De Meyer David en mevrouw Vandamme Céline, voor lot 
5.03 binnen de verkaveling 3, zijnde de woning met aanhorigheden gelegen Albert 
Massezstraat nummer 17 in het kader van het stadsvernieuwingsproject De 
Stadstuin.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 30.338,00 euro  

 op naam van de heer Bagué Tim, voor een appartement met aanhorigheden 
binnen de residentie Oscar van De Stadstuin, zijnde “app.0.2”, met een garage 
“G1”.  De grondwaarde voor deze verkoop bedraagt 26.609,00 euro. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Keurt de grondverkopen binnen het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goed, op naam van : 

 de heer Vandenbossche Jonas en mevrouw Depessemier Clarissa, voor lot 24.06 
binnen de verkaveling 4&5, zijnde de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem 
Delmottestraat nummer 12, met een grondwaarde van 22.429,00 euro 

 de heer Vande Putte Philippe en mevrouw Vangermeersch Marleen, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Oscar van De Stadstuin, 
zijnde “app.0.1”, met een garage “G3”, met een grondwaarde van 25.729,00 euro 

 de heer De Meyer David en mevrouw Vandamme Céline, voor lot 5.03 binnen de 
verkaveling 3, zijnde de woning met aanhorigheden gelegen Albert Massezstraat 
nummer 17, met een grondwaarde van 30.338,00 euro  

 de heer Bagué Tim, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie 
Oscar van De Stadstuin, zijnde “app.0.2”, met een garage “G1”, met een 
grondwaarde van 26.609,00 euro. 

Leven en welzijn 

24. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-
fractie, houdende voorstel tot organisatie van een "Inleefweek tegen armoede". 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3§1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 09 oktober 2019 van de heer Koen Haelters, raadslid sp.a., namens de sp.a.-
fractie, houdende aanvraag voor het agenderen van een bijkomend agendapunt inzake de 
organisatie van een “Inleefweek tegen armoede”. 

Mailbericht van 10 oktober 2019 van de heer Koen Haelters, raadslid sp.a. met als bijlage 
documentatie inzake het ingediende agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

Het is belangrijk dat beleidsmakers van een stad zich bewust zijn van de gevolgen van 
armoede en zich bewust zijn van de financiële drempels die er in hun dienstverlening bestaan 
of van de financiële drempels die zij opwerpen door bijvoorbeeld heffingen, belastingen, enz.  
Daarom zou het leerrijk zijn voor de beleidsmakers om armoede eens in levenden lijve te 
ondervinden.  
Zulks is mogelijk via de organisatie van een ‘inleefweek tegen armoede’, waarbij deelnemers 
aan deze week zich engageren een week te leven met een beperkt budget.  
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De Stad Ronse kan een dergelijke inleefweek organiseren voor haar beleidsmakers en andere 
geïnteresseerden.  
De stad kan hiervoor ondersteuning vragen aan de vzw Welzijnszorg en de lokale experten 
zoals de vzw ‘De Vrolijke Kring’ en de Werkgroep Kansarmoede binnen de stedelijke 
Aviesraad voor Welzijn. 

Voordracht 

Op voorstel van de heer Koen Haelters, raadslid, namens de sp.a.-fractie. 

Besluit: 

Met het oog op het behandelen van dit agendapunt zullen de Gemeenteraadscommissie 
Welzijn en de Onderwijsraad samengeroepen worden om deze onderwerpen, samen met de 
sociale convenanten, te bespreken. 

25. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-
fractie, houdende opstarten van een project "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" 
en opmaak van schoolcode in overleg met de scholen op grondgebied Ronse.            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 09 oktober 2019 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a.-fractie,  houdende 
aanvraag tot indienen van een bijkomend agendapunt inzake opstarten van een project “Samen 
tegen onbetaald schoolfacturen” en opmaak van een schoolcode in overleg met de scholen op 
het grondgebied van Ronse. 

Mailbericht van 10 oktober 2019 van de heer Koen Haelters,  raadslid sp.a., met als bijlage 
documentatie inzake het ingediende agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

Uit het onderzoek ‘Studiekosten in de eerste graad van het secundair onderwijs’ van het 
Steunpunt Onderwijsonderzoek blijkt dat de gemiddelde studiekost voor het secundair 
onderwijs 1.207 euro bedraagt.  
Uit het onderzoek van SOS Schulden op School blijkt dat gemiddeld 10% van de 
schoolrekeningen niet tijdig wordt betaald en bijna 60% van de scholen dit moet opvangen met 
eigen werkingsmiddelen. 
In het bestuursakkoord 2019-2024 geeft dit bestuur zelf aan te willen investeren in een 
‘transparant en evenwichtig GOK-beleid (gelijke onderwijskansen) en een flankerend 
onderwijsbeleid.  
Steeds meer scholen doen beroep op incassobureaus om hun onbetaalde schoolfacturen in te 
vorderen en duwen daardoor kwetsbare gezinnen dieper de armoede in.  
In onze stad is zowel het aantal mensen met betalingsmoeilijkheden als de 
onderwijskansarmoede dubbel zo groot als elders in Vlaanderen (cijfers gemeentemonitor 
2018).  
Het Netwerk tegen de Armoede en de Gezinsbond roepen in het kader van de Werelddag van 
Verzet tegen de Armoede op om zo snel mogelijk een maximumfactuur in het secundair 
onderwijs in te voeren.  
Dit kan op lokaal vlak via afspraken met de diverse scholen onder de vorm van een 
schoolcode. Een ontwerp van dergelijke schoolcode kan zijn:  
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SCHOOLCODE VAN RONSE  
1. De school doet inspanningen om de totale schoolkosten te doen dalen Het schoolteam 

zoekt steeds naar de –voor de ouders- financieel voordeligste manier om haar 
pedagogisch project te realiseren. De school engageert zich om op kritische wijze, de 
aangerekende kosten te bekijken in functie van een betere beheersing en/of mogelijke 
daling van de totale kostprijs.  

2. De school hanteert een kortingspercentage van 50% op haar tarieven voor naschoolse 
opvang voor kinderen uit gezinnen in armoede op vertoon van een attest vanwege het 
Sociaal Huis.  

3. De school geeft in het begin van het schooljaar een volledig overzicht van de kosten 
Het schoolteam deelt bij de aanvang van een schooljaar de kostprijs van het nieuwe 
schooljaar mee aan de ouders. Het overzicht bevat de verplichte uitgaven (vb. boeken, 
uitstappen, zwemmen, gymkledij,…) en de niet verplichte uitgaven (vb. reis in een 
vakantieperiode, abonnementen, drankje,…). Dit kan op verschillende manieren 
(schoolregelement, schoolkrantje, infobrochure,…).  

4. Dure activiteiten worden beperkt, de school zoekt financiële middelen om de kostprijs te 
drukken. Als het schoolteam activiteiten tijdens de schooluren organiseert, stelt het 
schoolteam zich tot doel alle leerlingen te laten deelnemen. Voor deze activiteiten mag 
de financiële bijdrage nooit uitsluiting in de hand werken. Dure activiteiten worden 
beperkt en de school zoekt financiële middelen om de kostprijs van de activiteit voor de 
ouders te drukken. Voor activiteiten buiten de reguliere lestijden geldt hetzelfde 
principe. Wat niet voor alle leerlingen financieel haalbaar is, kan nooit voorbereid of 
verwerkt worden tijdens de lessen.  

5. Herinneringen van onbetaalde rekeningen worden niet via de leerling bezorgd Het 
schoolsecretariaat kan de schoolrekening enkel de eerste keer via de 
kinderen/leerlingen aanbieden. In andere omstandigheden mag het schoolteam de 
leerling nooit betrekken in de problematiek van de onbetaalde schoolrekening. De 
schoolrekening is een transactie die tussen de school en de ouders plaatsvindt. 
Individuele aspecten worden met de grootste discretie behandeld. Herinneringen aan 
onbetaalde schoolrekeningen worden niet via de leerlingen aan de ouders bezorgd. 
Ook de schoolagenda is geen geschikt kanaal om de ouders aan te manen om 
rekeningen te betalen. De onbetaalde schoolrekening is een probleem tussen de school 
en de ouders. Leerlingen worden buiten de problematiek gehouden.  

6. Gespreide betaling mogelijk bij grote schooluitgaven of financiële problemen De school 
biedt de ouders de mogelijkheid tot gespreide betaling aan bij grotere schooluitgaven of 
in geval van financiële problemen. In het schoolreglement wordt vermeld welke stappen 
er gezet moeten worden in geval van betalingsmoeilijkheden. Het bestaan van 
ondersteuningsmogelijkheden wordt in zijn algemeenheid vermeld.  

7. Iedere school heeft een vertrouwenspersoon die vorming krijgt Binnen elke school 
wordt een vertrouwenspersoon aangeduid als aanspreekpunt voor deze problematiek. 
Deze vertrouwenspersoon engageert zich tot het volgen van vorming i.v.m. de 
problematiek van kansarmoede.  

8. Positieve relatie, geen vooroordelen, begrip voor gezinnen met een beperkt inkomen. 
De directeur engageert zich om samen met het schoolteam te werken aan positieve 
beeldvorming over (kans-)arme gezinnen. Vorming over de achtergrond van deze 
kinderen/leerlingen kan heel wat misverstanden oplossen opdat leerkrachten leren 
signalen van ouders en kinderen juist te interpreteren.  

9. Vlotte doorverwijzing naar andere diensten De school engageert zich tot samenwerking 
met andere (sociale) diensten teneinde ernstige probleemsituaties in teamverband te 
bespreken en te behandelen. We denken hierbij in eerste instantie aan CLB, OCMW en 
CAW. Teneinde deze samenwerking te vergemakkelijken zal binnen deze diensten een 
contactpersoon worden aangeduid.  

Dit ontwerp kan bij gebrek aan goedkeuring een leidraad vormen voor de opmaak van een 
schoolcode/plan van aanpak voor de bestrijding van kinderarmoede in overleg met de diverse 
scholen en netten actief op het grondgebied van de Stad Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van de sp.a.-fractie. 
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Besluit: 

Met het oog op het behandelen van dit agendapunt zullen de Gemeenteraadscommissie Welzijn 
en de Onderwijsraad samengeroepen worden om deze onderwerpen, samen met de sociale 
convenanten, te bespreken. 

26. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a.-
fractie, houdende opstarten van een project "Een euro maaltijden op school voor 
kinderen uit gezinnen in armoede".                                                                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3§1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 09 oktober 2019 van de heer Koen Haelters, raadslid sp.a., namens de sp.a.-
fractie, houdende aanvraag tot indienen van een bijkomend agendapunt inzake het project 
“Een euro maaltijden op school voor kinderen uit gezinnen in armoede”. 

Mailbericht van 10 oktober 2019 van de heer Koen Haelters, raadslid sp.a. met als bijlage 
documentatie inzake het ingediende bijkomend agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

In het bestuursakkoord 2019-2024 geeft dit bestuur zelf aan te willen investeren in 
armoedebestrijding en in flankerend onderwijsbeleid.  
Maar al te vaak zien we ook dat kinderen met een lege brooddoos op school zitten omdat hun 
ouders hen geen eten meegeven.  
De Vlaamse Regering voerde enkele jaren terug een subsidiemogelijkheid in welke moest 
toelaten een warme maaltijd aan te bieden aan kinderen uit gezinnen in armoede voor één 
euro. Aanvankelijk was voorzien dat deze maaltijden zouden worden verstrekt binnen sociale 
restaurants, waardoor de maatregel haar doel voorbij en inmiddels werd de 
subsidiemogelijkheid afgeschaft.  
Dit kan een stad als Ronse er evenwel niet van weerhouden om, in navolging van omliggende 
steden, een eigen project op poten te zetten om kinderen uit gezinnen in armoede een warme 
maaltijd op school aan te bieden voor één euro.  
De gerechtigheid op dergelijke maaltijden moet worden aangetoond aan de hand van een 
attest van het Sociaal Huis, dat zal worden uitgereikt na een financieel onderzoek (cf. 
onderzoek voor attest sociale kruidenier, etc.). 

Voordracht 

Op voorstel van de sp.a.-fractie. 

Besluit: 

Met het oog op het behandelen van dit agendapunt zullen de Gemeenteraadscommissie 
Welzijn en de Onderwijsraad samengeroepen worden om deze onderwerpen, samen met de 
sociale convenanten, te bespreken. 
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