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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1. Gemeentelijke administratieve sancties. Overzicht 2018. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 17 december 2017 over het lokaal bestuur.
Relevante documenten
-

E-mail van het diensthoofd van Preventie, mevrouw Hilke Van Gijsel.
Overzichtslijst GAS-dossiers 2018.

Feiten/context/motivering
Bij de GAS-inbreuken zien we in totaal 200 opgemaakte pv’s, waarvan er 176 werden vervolgd.
Het grootste aantal pv’s werd opgemaakt voor het niet binnen halen van de Diftarcontainer, namelijk
92 – waarvan 79 vervolgd. Hierop volgend het aantal sluikstorten aan de glasbollen, namelijk 28.
De belangrijkste reden om niet te vervolgen is “gegrond verweer”: 14 van de 24 in totaal.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen van de GAS-dossiers van het kalenderjaar 2018.
2.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
thema-avond "vitrinegloed" op 11 oktober 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Feiten/context/motivering
de aanvraag van de Unie der Handelaars Ronse, vertegenwoordigd door de heer Willy De Praeter om
op vrijdagavond 11 oktober 2019 een thema-avond rond vuur en warmte, genoemd ‘Vitrineg(l)oed’ te
organiseren op het Franklin Rooseveltplein en in de aanpalende straten;
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op vrijdag 11 oktober 2019 vanaf 18u30 tot 22u00 en zeker tot het einde van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren op het Franklin Rooseveltplein tussen het kruispunt met de Kasteelstraat
en het kruispunt met de Peperstraat. Het verbod zal worden aangeduid met borden E1.
Artikel 2.
Op vrijdag 11 oktober 2019 vanaf 18u30 tot 22u00 en zeker tot het einde van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren op het Franklin Rooseveltplein, tussen het kruispunt met de Kasteelstraat
en het kruispunt met de Peperstraat. Het verbod kan aangeduid worden met het verkeersteken C3 op
schraag.
Artikel 3.
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Het autoverkeer wordt omgelegd via de Kasteelstraat en A.L. Van Hovestraat naar de O.
Ponettestraat en via de Peperstraat en Grote Markt naar de Veemarkt. De omlegging wordt aangeduid
met borden D1 en F41.
Artikel 4.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 5.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 6.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

Beheer patrimonium en infrastructuur
3. Aansluiting bij het initiatief TruStone. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/134 van de technische dienst van 13 september 2019.

Feiten/context/motivering
Vanwege de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) wordt aan steden en
gemeenten gevraagd om zich aan te sluiten bij het initiatief TruStone. Wie zich aansluit bij het
initiatief engageert zich om in overheidsopdrachten die natuursteen omvatten clausules op te
nemen die stellen dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke
mistoestanden moet aanpakken.
Dit initiatief werd in het leven geroepen omdat veel natuursteen afkomstig is uit landen waar er
reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en arbeidsnormen. Het gebruik van
dergelijke natuursteen heeft in het verleden al aanleiding gegeven tot controverse. Door aan te
sluiten kan de stad bijdragen aan de beperking of uitsluiting van dergelijke mistoestanden in de
sector.
Het initiatief stelt daarom voor om enkele clausules op te nemen in bestekken voor
overheidsopdrachten die een aspect natuursteen omvatten.
De volgende clausule vormt de basis en zou in elk bestek met een element natuursteen
opgenomen worden:
De opdrachtnemer moet verplicht due diligence toepassen. Dit is een doorlopend proces dat
organisaties helpt risico’s op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en
de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen,
herstellen en/of te compenseren. Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een
risicoanalyse, ten tweede het opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse
rapportageverplichting. Met dit proces wil de aanbestedende overheid de (risico’s op) arbeids- en
mensenrechtenschendingen binnen de internationale productieketens verkleinen.
Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen boekenonderzoek
verstaan, maar een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele risico’s
op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale productieketen voordoen en
deze vervolgens met gepaste zorgvuldigheid pogen te elimineren.
Bij de uitvoering van de due diligence dient de opdrachtnemer zich te concentreren op de gehele
productieketen.
De opdrachtnemer moet volgende verbintenissen nakomen:
1. Risicoanalyse productieketen – uiterlijk 1 maand na de sluiting van de opdracht en in ieder geval
voor de levering van de risicogoederen wordt een risicoanalyse door de opdrachtnemer
aangeleverd ten aanzien van de productieketen waarin het volgende is opgenomen:
1. een beschrijving van de productieketen;
-
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2. een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de
productieketen.
Een handig hulpmiddel voor het uitvoeren en opstellen van een risicoanalyse is de MVO Risico
Checker voor ondernemers.
2. Plan van aanpak mitigeren risico’s – uiterlijk 2 maanden na de sluiting van de opdracht wordt
een plan van aanpak door de opdrachtnemer verstrekt om de risico’s die in de risicoanalyse zijn
vermeld
te
mitigeren.
In het plan van aanpak zijn minstens volgende elementen opgenomen:
• een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren om de
risico’s te mitigeren;
• een planning van de inspanningen die de opdrachtnemer zal leveren;
• (optioneel) een toelichting bij het tot stand komen van het plan van aanpak, bijvoorbeeld
informatie over de betrokkenheid van stakeholders.
Indien de opdrachtnemer of de leverancier van de risicogoederen aangesloten is bij een
multistakeholderinitiatief, kan dit worden gezien als een actie om de risico’s in zijn productieketen te
verkleinen. De opdrachtnemer kan hier melding van maken in het plan van aanpak. Het betekent
echter niet dat de opdrachtnemer daarmee aan al zijn due diligence verplichtingen voldoet. De
opdrachtnemer moet controleren of initiatief alle risico’s afdekt. Wanneer dat niet het geval is,
beschrijft de opdrachtnemer in zijn plan van aanpak welke inspanningen hij zal leveren om de
(overgebleven) risico’s te mitigeren.
3. Jaarlijkse rapportage - gedurende de looptijd van de opdracht rapporteert de opdrachtnemer bij
iedere verjaardag van de opdracht (of in geval van een korter lopende opdracht: bij de
oplevering daarvan) over de uitvoering van de due diligence.
De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een
rapportage die een breder deel van de activiteiten van de opdrachtnemer betreft, zoals een
(duurzaamheids)jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van
de opdrachtnemer. De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het
Nederlands- of Engels opgesteld zijn.
De rapportage bevat in ieder geval:
• een risicoanalyse zoals beschreven onder 1;
• de maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico’s te
verminderen en eventuele schendingen in de productieketen te verhelpen;
• de aanpak en resultaten van de monitoring op de naleving;
• informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schendingen
afgehandeld zijn.
De aanbestedende overheid kan over de risicoanalyse, het plan van aanpak en de rapportage die zij
aangeleverd krjigen, informatie en advies inwinnen bij het secretariaat van het Initiatief TruStone
(vanaf Q4 2020).
Daarnaast stelt het initiatief TruStone nog enkele optionele clausules voor. Volgende clausule
kan opgenomen worden ter inlichting en sensibilisering van de inschrijver:
De aanbestedende overheid wenst d.m.v. deze opdracht bij te dragen aan het inperken en uitsluiten
van sociale inbreuken in de productieketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke
werkomstandigheden. Via een proces van due diligence richt deze opdracht zich op het bevorderen
van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van
opdrachtnemers.
Door in te schrijven op deze overheidsopdracht verbindt de inschrijver zich tot het naleven van de
uitvoeringsvoorwaarden hieromtrent.
De aanbestedende overheid hecht veel belang aan de naleving van deze uitvoeringsvoorwaarden,
erop gelet dat onderhavige opdracht (deels) betrekking heeft op de levering, verwerking en/of
installatie van goederen met een verhoogd risico op sociale inbreuken in de productieketen. De
risicogoederen zijn wat deze opdracht betreft: (aan te vullen: natuursteen, marmer, kasseien, …).
Als natuursteen een substantieel deel uitmaakt van de totaliteit van de opdracht, raadt het
initiatief aan om volgende clausule met betrekking tot onderaannemers op te nemen:
De inschrijver vermeldt in zijn offerte welke onderaannemer of toeleverancier hij eventueel
voornemens is in te zetten voor het leveren, verwerken en/of installeren van de risicogoederen
(natuursteen, marmer, …). Voor elke onderaannemer of toeleverancier van risicogoederen vermeldt
de inschrijver de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk concreet
gedeelte van de opdracht hij de onderaannemer of toeleverancier voorstelt.
De inschrijver toont in zijn offerte aan of maakt aannemelijk dat de voorgestelde onderaannemer of
toeleverancier bereidwillig zal meewerken aan de uitvoering van de due diligence verplichtingen en
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geen obstructie zal voeren. Obstructie van de betrokken onderaannemer of toeleverancier (bv. het
intentioneel ontransparant houden van eerdere schakels in de productieketen) kan leiden tot het
toepassen van straffen t.a.v. de opdrachtnemer. De inschrijver moet er zich dus van vergewissen in
zee te gaan met een onderaannemer of toeleverancier die bereid is mee te werken aan het uitvoeren
van de due diligence verplichtingen en het tegengaan van sociale inbreuken in de productieketen.
Wanneer de opdrachtnemer in zijn offerte één of meerdere onderaannemers of toeleveranciers heeft
voorgesteld voor het leveren, verwerken en/of installeren van de risicogoederen, kan hij in de
uitvoering in principe alleen een beroep doen op de betreffende voorgestelde onderaannemers of
toeleveranciers, tenzij wanneer hij de toestemming van de aanbesteder verkrijgt tot het inzetten van
een andere onderaannemer of toeleverancier.
Wanneer natuursteen een groot deel van de opdracht uitmaakt, wordt ook aangeraden om een
clausule van bijzondere straf bij niet naleving van de due diligence verplichtingen op te nemen.
Daarvoor worden volgende clausules voorgesteld:
Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake due diligence niet nakomt, zal een straf van X euro
toegepast worden. De opdrachtnemer kan hierbij verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele
niet nakomingen die het gevolg zijn van obstructie door een onderaannemer of toeleverancier.
Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake due diligence laattijdig nakomt, is een dagelijkse
straf van X euro per dag vertraging van toepassing. Deze straf zal toegepast worden indien de nodige
informatie of stukken m.b.t. de due diligence verplichtingen te laat of onvolledig worden aangeboden.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aansluiting bij het initiatief TruStone.
4.

Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat
en de Hermes Van Wynghenestraat. Definitieve vaststelling.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/135 van de technische dienst van 16 september 2019.
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 8 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.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier over het ontwerp van rooilijnplan voor de
verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat voor definitieve
vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
5.

Toelating aan Gaselwest tot het bouwen van een elektriciteitscabine in de Albert
Massezstraat. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/138 van de technische dienst van 19 september 2019.
Overeenkomst voor plaatsen cabine.
Inplantingsplan.

Feiten/context/motivering
-

Bij Collegebeslissing van 18 maart 2019 werd aan Gaselwest een vergunning verleend voor het
oprichten van een HS elektriciteitscabine ter hoogte van de Albert Massezstraat. De cabine
wordt opgericht op het vrijliggend stuk stadsgrond binnen de site van de volkstuinen.
Voor de oprichting van de cabine wordt aan de stad de toelating tot bouwen gevraagd met
verzaking aan het recht van natrekking. Bij de toelating tot bouwen hoort eveneens het recht
van toegang om de cabine vanaf de openbare weg te bereiken.
Op eenvoudig verzoek van de stad is Gaselwest te allen tijde bereid om tot aankoop van de
grond over te gaan.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om Gaselwest de toelating te geven om een elektriciteitscabine te bouwen in de
Albert Massezstraat.
6.

Verkoop van een strook stadsgrond langsheen de fietssnelweg west ter hoogte van de
Paillartcamp. Principieel akkoord.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/141 van de technische dienst van 19 september 2019.
Kadastraal plan.
Opmetingsplan.

Feiten/context/motivering
-

-

Naar aanleiding van de opmaak van het ontwerp van de fietssnelweg, project F421 fietspad
West (deel Engelsenlaan-Russeignies), werd ter hoogte van de woning Paillartcamp 11 een
onduidelijke situatie opgemerkt waarbij de toestand ter plaatse afwijkt van de toestand volgens
kadaster en volgens opmeting.
Na opmeting werd vastgesteld dat de bestaande private haag volledig op stadseigendom staat
en dat de woning op slechts één meter van de perceelgrens staat. Noch het kadaster, noch de
bouwvergunningen van 1964 en 1976 brengen verdere duidelijkheid.
Door de provincie werd een voorstel geformuleerd waarbij langsheen de woning een strook
stadsgrond van 270m² aan de aangelande kan worden verkocht. Op bijgevoegd plan staat de
inplanting van de ontworpen groenzone, het fietspad en te verkopen strook grond.
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-

Ingeval het College principieel akkoord gaat met de verkoop kan een schatting van de
grondwaarde worden gevraagd en kan met de aangelande worden onderhandeld. De provincie
doet kosteloos het nodige voor de opmeting en de precad.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Principieel akkoord te gaan met de verkoop van een deel stadsgrond ter hoogte van de nieuw aan te
leggen fietssnelweg aan Paillartcamp 11.

Wonen en omgeving
7. Boomplantactie RLVA 2019 – medewerking stad Ronse. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
De stad Ronse is medeoprichter en lid van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, opgericht op
1 juli 1992
Relevante documenten
De vraag 4 september 2019 van RLVA om mee te werken aan de jaarlijkse boomplantactie op 30
november 2019
Feiten/context/motivering
De boomplantacties van RLVA zijn een traditie en telkens een succesverhaal. Ook dit jaar wordt deze
positieve actie herhaald. Op zaterdag 30 november 2019 worden opnieuw bosplantsoen en
fruitbomen aangeplant. RLVA nodigt uit om mee te doen en de bevolking de kans te geven
streekeigen groen aan zeer voordelige prijzen aan te schaffen.
Besluit:
Artikel 1:
Deel te nemen aan de boomplantactie 2019 van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de
gevraagde medewerking te verlenen:
1. Tussenkomst in druk/bedeling van de bestelbonnen bestemd voor eigen bevolking
2. Afhalen van het bestelde plantgoed bij de kweker(s);
3. Sorteren van het plantgoed/bestelling in een ruime, vorstvrije plaats
4. Voorzien van personeel op het verdeelpunt, waar de bestellingen kunnen afgehaald en betaald
worden op zaterdag 30/11/2019
5. Verzorgen van de thuisleveringen op vrijdagvoormiddag 29/11/2019.

Mobiliteit
8. Verslag verkeerscommissie 18 juni 2019. Kennisname
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
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Verslag vergadering verkeerscommissie 18 juni 2019
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 18 juni 2019.

Economie
9. Afwijking sluitingsuur- actie Vitrineg(l)oed UDH- Goedkeuren
Bevoegdheid/rechtsgrond
Wet van 10 november in 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
Relevante documenten
Mail Unie der handelaars voor de nieuwe activiteit ‘ Vitrineg(l)oed op vrijdag 11 oktober 2019
Feiten/context/motivering
De Unie der handelaars zal dit jaar voor de eerste keer de activiteit Vitrineg(l)oed organiseren.
LATE NIGHT SHOPPING & ANIMATIE
Tijdens 'Vitrineg(l)oed' wordt er van de deelnemende handelaars verwacht de deuren te openen
tussen 19u en 21u30. De sfeervolle versierde straten zorgen voor een gezellige warme sfeer tijdens
het shoppen, vuurschalen in de straten en de traditionele kandelaars decoreren de ingangen van de
winkels. We zorgen voor ledkaarsjes met speciaal effect voor in deze kandelaars. Om het winkelen
nog aangenamer te maken, voorzien wij ook deze keer allerlei animatie en muziek in de
winkelstraten. Zo kunnen de bezoekers die avond doorlopend genieten van een vuurshow van Part à
Fou met als afsluiter een spektakel op het Rooseveltplein, terwijl de steltenlopers van Night Colors
de winkelstraten verwarmen met hun aanwezigheid. Aanvullend klinkt er muziek door de winkelstraten
en geven enkele dj's het beste van zichzelf. Pittige versnaperingen en vurige drankjes zullen
aangeboden worden door Balls & Beer.
ETALAGEWEDSTRIJD TUSSEN HANDELAARS
De UDH organiseert een etalagewedstrijd, deze keer met als thema 'vuur'. De etalages van
de de deelnemende handelaars worden afgedekt om 17u30 en worden om 19u terug
zichtbaar
gemaakt. Ondertussen heeft iedere handelaar tijd om zijn etalage aan te kleden. De prijs voor
de mooiste etalage wordt gekozen door het publiek.
SPAARACTIE VOOR DE BEZOEKERS
Alle bezoekers krijgen een spaarkaart. Per bezochte en deelnemende winkel krijgen ze 1
stempel (zonder aankoopverplichting). Met deze stempels kunnen de bezoekers vervolgens
een hapje en een drankje 'aankopen' bij onze stand op het Rooseveltplein. Deze spaarkaart
geeft bovendien ook recht om de mooiste etalage mee uit te kiezen en mee te dingen naar
één van de 8 hoofdprijzen (barbecue voor 2 personen). Dwz dat we een BBQ-avond
organiseren voor alle 8 winnaars met partner, samen met de winnaars van de
etalagewedstrijd.
Omdat de winkels zullen open zijn tot 21u30 op vrijdag 11 oktober wordt een afwijking
gevraagd voor de sluitinsguren die voorzien zijn in Hoofdstuk II, art. 6 uit de Wet op de
Openingsuren. Normaal moeten handelszaken sluiten om 21u op vrijdagavond. Aangezien
de winkels uitzonderlijk zouden open zijn tot 21u30 wordt een afwijking aangevraagd zoals
voorzien in de Wet op de Openingsuren, Hoofdstuk IV- Art.15.
Adviezen
- Deze activiteit werd besproken met de leden van de evenementencel
- Dienst locale economie geeft positief advies bij deze aanvraag
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Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de activiteit Vitrineg(l)oed die wordt georganiseerd door de Unie der Handelaars
op vrijdag 11 oktober
Artikel 2:
Akkoord te gaan met een afwijking op het gewone sluitingsuur op vrijdag 11 oktober voor alle
handelszaken op het grondgebied Ronse.
10. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt Oxfam - Verstichel Leo. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van stad Ronse.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 februari
2017)
Relevante documenten
-

de aanvraag door dhr. Verstichel Leo, Oxfam wereldwinkels.

Feiten/context/motivering
Van 2 tot 12 oktober 2019 vindt de jaarlijkse week van de fairtrade plaats. Dit om eerlijke handel in de
kijker te plaatsen. Naar aanleiding hiervan wil Oxfam Ronse graag eens standplaats innemen op de
wekelijkse zaterdagmark van 5 oktober 2019. Dit is tevens eens gelegenheid om Ronse als Fairtrade
gemeente naar buiten te laten komen.
Adviezen/visum
De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Verstichel Leo.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Verstichel Leo, Oxfam wereldwinkel Ronse, tot inname
van een éénmalige standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt van 5 oktober 2019. Dit in het kader
van de week van de fairtrade van Oxfam.
11. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt Chiro Ronse - Deschaumes Lisa.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van stad Ronse.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 februari
2017)
Relevante documenten
-

de aanvraag door mevr. Deschaumes Lisa, hoofdleiding Chiro Ronse.

Feiten/context/motivering
Chiro Ronse organiseert zijn jaarlijkse taartenslag op zaterdag 19 oktober 2019. Graag hadden ze
hiervoor ook een éénmalige standplaats op de wekelijkse markt dit dag voor de verkoop van taarten.
Adviezen/visum
De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van mevr. Deschaumes Lisa.
Besluit:
Artikel 1:
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Akkoord te gaan met de aanvraag van mevr. Deschaumes Lisa, hoofdleiding Chiro Ronse, tot een
éénmalige standplaats op de zaterdagmarkt van 19 oktober 2019 in het kader van de taartenslag van
Chiro Ronse.

Leven en welzijn
12. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van een aanvraag voor een projectsubsidie bij
Leader Vlaamse Ardennen door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, voor het
project ‘Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten'. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
De collegebeslissing van 25 maart 2019 betreffende de aanmelding van het project bij Leader
Vlaamse Ardennen door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw.

Relevante documenten
Brief van vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.
Feiten/context/motivering
Het werken aan een duurzame leefomgeving en aan verbinding in de verschillende buurten zijn
ingeschreven in het bestuursakkoord. Het bestuur wilt ook de inwoners hierbij laten participeren.
Het projectidee van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen speelt hier op in.
Het betreft het project ‘Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten’, waarbij
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen het traject in de Prinskouter wilt continueren en in
Scheldekouter een nieuw participatief traject wilt opstarten.
Verdere doelstellingen zijn:
- Werken aan de verbinding in de wijk.
- Uitbouw van een gezins- en kindvriendelijke leefomgeving.
- Het informeren rond energetische renovatie.
- Het vergroenen van de buurt.
- Betere mobiliteit volgens het STOP-principe.
In dit leaderproject is de samenwerking met de stad onontbeerlijk.
Op 25 maart 2019 kreeg Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen reeds het akkoord van het college
voor de indiening van de kandidatuur van de Leader-subsidie.
Samenlevingsopbouw is promotor en neemt alle financiële en administratieve taken op zich.
De partnerschap met de Stad Ronse is enkel een vraag tot akkoord om een participatief traject te
laten voeren met kwetsbare bewoners in beide buurten.
Het project moet worden ingediend tegen ten laatste 1 oktober 2019.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan met het door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voorgestelde projectplan
voor de subsidieaanvraag ‘Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten’ bij Leader Vlaamse
Ardennen en bevestigt hierbij zijn engagement als partner.

Vrije tijd
13. WIFI in het stadscentrum. Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Collegebeslissing van 13 maart 2017 betreffende het principieel akkoord met het gratis aanbieden van
WIFI in het stadscentrum aan alle inwoners/bezoekers/toeristen, alsook de opstart van een
overheidsopdracht hiervoor.
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Collegebeslissing van 21 augustus 2017 betreffende het stopzetten van de aankoopprocedure
“Aanbieden WIFI in stadscentrum” (nr 2017/254) omwille van het ruimschoots overschrijden van de
vooropgestelde budget voor beide ingediende offertes.
Collegebeslissing van 3 januari 2018 betreffende “Uitbouw WIFI stadscentrum” betreffende het
opstarten van de aankoopprocedure en het indienen van een Europese subsidie (WIFI4EU).
Beslissing van de algemeen directeur van 11 december 2018 om deze overheidsopdracht tijdelijk stop
te zetten tot na de toekenning van een eventuele Europese subsidie.
Niet-selectie van Ronse in de eerste WIFI4EU call (11 december 2018).
Niet-selectie van Ronse in de tweede WIFI4EU call maar Ronse werd wel op de reserve lijst geplaatst
(22 mei 2019).
Selectie van Ronse uit de reserve lijst van de tweede WIFI4EU call (5 september 2019).
Feiten/context/motivering
Ronse werd door Europa op 5 september 2019 geselecteerd uit de reservelijst en maakt nu
aanspraak op een WIFI4EU subsidie van 15000 euro voor de aanbesteding van een publiek WIFI
project.
Het originele bestek dateert van 2017 waarin een fasering opgenomen werd aangezien de werken van
de Vrijheid nog volop in opstart waren:
- 1ste fase: Grote Markt, stationsomgeving
- 2de fase: Kleine Markt (De Vrijheid), winkelstraat (begin Wijnstraat tot station)
De ontvangen offertes hierop waren ruimschoots boven het geraamde budget en gingen van
133966,41 euro (btw inclusief) tot 294087,78 euro (btw inclusief).
Adviezen/visum
Voorstel om een nieuwe procedure op te starten voor de Grote Markt en de stationsomgeving waar de
grootste return kan gerealiseerd worden. Na een evaluatie kunnen dan in een latere fase de andere
locaties ook opgenomen worden als een uitbreiding op het bestaande systeem.
De meeste mogelijke aanbieders hanteren een all-in huurformule in plaats van een koopformule.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord om een nieuwe aanbesteding op te stellen met een all-in huurformule voor de Grote
Markt en de stationsomgeving met als verplichte optie de Kleine Markt en de winkelstraat.

Intergemeentelijke samenwerking
14. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening, TMVW ov. Goedkeuring van de
statutenwijziging.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 56§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 1 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
zullen 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 die concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt.
Feiten/context/motivering
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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 1 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 4 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 1 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 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.
Het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan de deelnemers werd overgemaakt per
aangetekend schrijven van 16 september 2019 met volgende specifieke agendapunten en voorstellen:
Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
1. …… 10. …….
11. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en
de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de
toelichting
12. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel
daalt van 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 Taandeel 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 DKaandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
18. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DKaandeel 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 Zaandeel 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 SKaandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
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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 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22
december 2017”.
Artikel 2
In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het woord
“deelnemers”.
Artikel 3
In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.
In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door verwijzingen naar
“Artikel 29”, wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 11” en
wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 14”. Bovendien wordt
het woord “V-vennoot” vervangen door het woord “V-deelnemer”.
In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een verwijzing naar
artikel “396”.
In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” vervangen door de woorden
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
Artikel 5
In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende intergemeentelijke
samenwerking” geschrapt.
In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een
voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd en wordt het woord “toepasselijk”
geschrapt.
Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door een verwijzing
naar artikel 423 respectievelijk 425.
Artikel 6
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor
de T, D, Z en S-deelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. Daarnaast worden na de
woorden “de wegenisactiviteit (V)” de woorden “en de financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de
derde paragraaf van punt b. wordt geschrapt.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden goedgekeurd door de
algemene vergadering.
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot of de uitbreiding van hun
aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing
van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich
verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot herschikking
van de aandelen in de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere omzetting van aandelen,
splitsing, samenvoeging, vernietiging (naar aanleiding van een uitkering van een vereffeningssaldo) of
nieuwe aandelen creëren (naar aanleiding van incorporatie van reserves)).”
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

13/25

een statutenwijziging en de statuten zullen door de algemene vergadering dienovereenkomstig
worden aangepast”.
In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan waarvoor een
deelnemer is aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.”
De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. voorlopig aangepast
door de raad van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt
ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste
definitief vastgelegd met toepassing van de gewone aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en
zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.”
Artikel 7
In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en
19” vervangen door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”.
In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.
In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt vervangen door
het woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van de deelnemer en onder de
bijzondere voorwaarden van deze statuten, de bijkomende eigendomsrechten op dezelfde
installaties”, geschrapt.
In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-aandelen”
vervangen door de woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de artikelen 9, 10, 14, 17 en 19”
worden vervangen door “Artikel 9, Artikel 13 en Artikel 15”.
In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord
“eigendomsrecht” en de verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”.
Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.
In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door “Artikel 11”.
In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door “Artikel 12”.
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.
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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 instal-laties
gevestigd zijn en het verlenen van een voorkooprecht aan de opdrachthoudende vereniging, aan
dezelfde prijs en voorwaarden.
De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in
speciën. De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de economische
waarde van het ingebrachte eigendomsrecht en wordt berekend op de wijze zoals bepaald door de
raad van bestuur, mits een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan
en mits het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen,
alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders aangesteld op voordracht van de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en Artikel 29
toepasselijk zijn.
Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in
speciën:
- De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de lengte van de
leidingen (zowel distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume van de opslagcapaciteit.
Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig (650) m³
opslagcapaciteit worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) 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.
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De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder en andere
operationele performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen uiterlijk 31 december
van elk lopend jaar bepaald. De modaliteiten van deze variabele periodieke vergoeding worden
vastgelegd in een huishoudelijk reglement.”
Artikelen 12 tot en met 14
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 op-drachthoudende
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”.
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Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden
“deelnemer” resp. “deelnemers”.
Artikel 19
In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie gedachtestreepjes
geschrapt.
Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt.
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst:
“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot de
financieringsactiviteit (F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan tot nieuwe
inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van bijkomende 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.”
Artikel 26
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.”
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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”.
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:
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“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”.
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
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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;
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.
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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 ledenvereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 en
Artikel 29 van onderhavige statuten.”
In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door de
woorden “het college van vereffenaars heeft”.
Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:
“1. Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 12
van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens
verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder
vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel, terug naar de deelnemers en worden de
Z²-aandelen zonder meer vernietigd.
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 10
en Artikel 11 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging
en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding
zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend
geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan 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 Saandelen zonder meer vernietigd.
Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in
Artikel 14 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en
behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf,
zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval
van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 14, terug naar de deelnemers en worden de
V-aandelen zonder meer vernietigd.”
In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69”
vervangen door een verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar “artikel 37”
vervangen door een verwijzing naar het “artikel 425”.
In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en “overgenomen”
een komma ingevoegd.
In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de
woorden “het college”.
In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” vervangen
door de woorden “T- en SK-aandelen”.
In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de
vereniging” vervangen door de woorden “het college van vereffenaars”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
27. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met
vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen
onder agendapunten 1 t.e.m. 16.
28. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’.
Aanhef
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In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in
functie van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”.
Artikel 12
Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de bijkomende
eigendomsrechten hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, jaarlijkse schijven
over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd
aanspraak te maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling
wordt door TMVW berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door
de raad van bestuur.”
Artikel 14
Het artikel 14 wordt volledig geschrapt.
29. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4:
Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’
Artikel 3
In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de raad van
bestuur”.
Hernummering
Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie
van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Burgemeester

Pascale Ongena

Luc Dupont
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