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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 14 OKTOBER 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, 
Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Faiza El Ghouch, Imane Mazouz, raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Aankoop van matrassen. Goedkeuring van de gunning. Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van gewijzigde software. Beslissing. 
3. Woonzorgcentrum De Linde. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 16 september 2019 
aangaande 'Brief van Dirk Dewolf, administrateur-generaal d.d. 27 augustus 2019 inzake het 
voornemen tot planningsvergunning voor 1 woongelegenheid' . Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Goedkeuring van de 
statutenwijziging. Beslissing. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Aankoop van matrassen. Goedkeuring van de gunning. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86. 
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De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 42, $1, 1°a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, artikel 90, 1°.  

Relevante documenten 
De beslissing van de OCMW-Raad van 13 mei 2019 waarbij de lastvoorwaarden en de uit te nodigen 
firma’s voor de aankoop van matrassen werden goedgekeurd. 
Verslag van nazicht van de offertes van 25 september waarbij 2 offertes werden ontvangen. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop van matrassen” werd een bestek met nr. 2019/3 opgesteld 
door de financiële dienst.  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 EUR incl. 
btw. 
Volgende firma’s werden uitgenodigd: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 juni 2019 om 16.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 oktober 2019. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel (10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR incl. 
btw) 

- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee (16.555,00 EUR excl. btw of 20.031,55 EUR 
incl. btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes van 25 september 2019 werd opgesteld door de financiële 
dienst. De financiële dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdende met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR incl. btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 

Adviezen/visum 
De financieel directeur verleende het visum op 8 april 2019. 
Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 30 september 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 september 2019, 
opgesteld door de financiële dienst. 
 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 3: 
De opdracht “Aankoop van matrassen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sampli NV, Industrielaan 40 te 
9660 Bakel, tegen het nagerekende offertebedrag van 10.934,00 EUR excl. btw of 13.230,14 EUR 
(incl. btw). 
 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/3. 
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Leven en welzijn 
2. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 

aanleiding van gewijzigde software. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid, en artikel 84 
§1. 

Relevante documenten 
De beslissing van Kind en Gezin houdende de erkenning voor buitenschoolse groepsopvang voor 
voor 36 kindplaatsen en de verhuis van 10 september 2019. 
De beslissing van het Vast Bureau van 1 juli 2019 aangaande IBO, Software: stopzetten gebruik 
Recreatex en toetreden tot het Ouderportaal Reinaert. 
Het aangepaste huishoudelijk reglement naar aanleiding van de gewijzigde software vanaf september 
2019. 

Feiten/context/motivering 
Het softwarepakket werd gewijzigd en aldus ook de mogelijkheid voor de ouders om te reserveren via 
de webshop. 
Ouders kunnen nu opvangplaatsen voor het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) reserveren via het 
Ouderportaal. 

De aangepaste tekst in het Huishoudelijk Reglement is de volgende: 

2.2.1. Inschrijving/reservatie 
 
BELANGRIJK: Vóór u kan reserveren, dient u (éénmalig) de schriftelijke overeenkomst 
te hebben ondertekend. Deze kan verkregen worden via de webshop of via het Sociaal 
Huis.  
 
Vanaf september 2019 werken we met het ouderportaal van Tsjek om in te schrijven 
voor de Pipompuulekies. Er zijn 2 manieren om je aan te melden op het ouderportaal: 
 

1. Via een e-mail die je ontvangt van de opvang met vermelding van een nieuwe vakantie: 
in deze mail staat een code vermeld. Je kunt eenvoudig aanmelden en inschrijven voor 
de aangekondigde vakantie met deze code. Elke vakantie heeft een nieuwe code. 

 
2. Gewoon aanmelden: Heb je reeds een account bij het Ouderportaal, dan kun je zonder 

de link gewoon met je wachtwoord aanmelden. Indien niet, surf naar ouderportaal.tjek.be 
om te registreren. 

 
Op volgende link vind je de handleiding en een filmpje met meer info en alle details over 
het ouderportaal: http://www.tjek.be/manual/ouderportaal/ 
 
Bij problemen kan u contact opnemen met de IBO-coördinator in het Sociaal Huis. 
 
LET OP: Bij afwezigheid zonder medische reden, wordt het dagbedrag van de 
reservatie aangerekend via de factuur. De reservatie kan enkel geannuleerd worden 
indien u voor de afwezigheid een medisch getuigenschrift kunt voorleggen. Dit dient 
binnen 48u aan de opvang bezorgd worden of via ibo@ronse.be 

 
Het gereserveerde dagdeel zal na afloop van de vakantie en de opvangperiode worden aangerekend 
door middel van het aanbieden van één transparante factuur. 
Deze wijziging in wijze van reservatie moet worden aangepast in het huishoudelijk reglement. 
 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 30 september 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 

http://www.tjek.be/manual/ouderportaal/
mailto:ibo@ronse.be
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Enig artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de IBO De Pipompuulekies te actualiseren ingevolge de wijziging 
inzake het softwarepakket, met name van de webshop via Recreatex naar het Ouderportaal via 
Reinaert. 

3. Woonzorgcentrum De Linde. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 16 september 2019 
aangaande 'Brief van Dirk Dewolf, administrateur-generaal d.d. 27 augustus 2019 inzake 
het voornemen tot planningsvergunning voor 1 woongelegenheid' . Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 §1. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2019 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende 
en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de 
vroegere RVT-erkenning). 

- De toelichtingsbrief van Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid 
d.d. 27 augustus 2019 over het voornemen tot planningsvergunning voor vrijgekomen 
woongelegenheden met een bijkomende erkenning woonzorgcentrum 2019. 

Relevante documenten 
De toelichtingsbrief van Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid d.d. 27 
augustus 2019 over het voornemen tot planningsvergunning voor vrijgekomen woongelegenheden 
met een bijkomende erkenning woonzorgcentrum 2019. 
Het mailbericht d.d. 27 augustus 2019 van het Agentschap Zorg en Gezondheid gericht aan de 
Woonzorgcentra vermeld in de bijlage 1 bij het voornemen tot planningsvergunning voor 
woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2019 waarbij het 
Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 1 bijkomende woongelegenheid erkend als 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 

Feiten/context/motivering 
Het Woonzorgcentrum De Linde beschikt momenteel over een erkenning van 152 bedden die als volgt 
onder verdeeld zijn : 

• 68 bedden voor valide bejaarden ( ROB ) 
• 84 bedden voor zwaarzorgenbehoevende residenten ( RVT ) 

 
De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 enerzijds het besluit goed om in het jaar 2019 aan 
2.938 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende 
erkenning te verlenen. 
Anderzijds keurde de Vlaamse Regering op 1 maart 2019 het besluit goed dat de criteria en wijze van 
toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een 
bijkomende erkenning regelt.  
Bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning waarvoor de 
planningsvergunning is vervallen op 30 mei 2019 of 29 juli 2019 worden volgens dit besluit binnen drie 
maanden na het verval van de planningsvergunning opnieuw toegekend. 
Op 27 augustus 2019 ontving het Woonzorgcentrum De Linde het mailbericht van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid gericht aan de Woonzorgcentra waarbij, in de bijlage 1 bij het voornemen tot 
planningsvergunning voor woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 
2019, het Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 1 bijkomende woongelegenheid 
erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
 
In de brief wordt verder ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot 
planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen indienen. 
Een nieuwe verplichting is dat het OCMW-bestuur binnen een maand na de dag van ontvangst van dit 
voornemen tot planningsvergunning aan Zorg en Gezondheid, bij voorkeur via mail naar 
ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be, moet bevestigen dat het bestuur voor de verleende 
planningsvergunning een erkenning zal aanvragen. Indien het bestuur de erkenningsaanvraag niet 
instuurt binnen een maand na ontvangst van dit voornemen vervalt deze planningsvergunning voor 
het Woonzorgcentrum De Linde van rechtswege. 

mailto:ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be
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Tevens moet binnen de 3 maanden na ontvangst van het voornemen tot planningsvergunning een 
aanvraag tot erkenning aan Zorg en Gezondheid gebeuren. 
Om deze reden was het aangewezen door het vast bureau een beslissing te laten nemen en deze 
vervolgens te laten bekrachtigen door een eerstkomende raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Op basis van de bepalingen van dit besluit komt het Woonzorgcentrum De Linde dus in aanmerking 
voor 1 bijkomende woongelegenheid erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
Er zijn echter 2 voorwaarden : 
De extra inkomsten zullen integraal besteed worden aan het zorgpersoneel. Gelet op de duurzame 
toename van de zorgbehoevendheidsgraad de afgelopen jaren, vnl. op de afdelingen Princekouter – 
Passerelle, heeft het Woonzorgcentrum De Linde in de tweede helft van 2018 reeds een bijkomend 
zorgroulement voorzien waarvoor 4 zorgkundigen zijn aangesteld. 
De erkenning kan enkel ingaan op 1 januari 2020 – 1 april 2020 - 1 juli 2020 - 1 oktober 2020. 
Bijkomend dient deze erkenningsaanvraag 45 dagen voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden 
aan het agentschap Zorg en gezondheid. 
 
De voorkeur gaat uit naar de ingangsdatum van 1 januari 2020. 
De ontvankelijke erkenningsaanvraag moet uiterlijk 45 dagen voor de gevraagde ingangsdatum 
ingediend worden, nl. 15 november 2019. 
 
De jaarlijkse meeropbrengst aan subsidies bedraagt 7.300,00 EUR bij een voltallige RVT-bezetting, 
een streefdoel dat elk kwartaal behaald wordt. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 16 september 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel:  
De beslissing van het vast bureau van 16 september 2019 te bekrachtigen als volgt: 
 

Artikel 1:  
In te gaan op het voorstel tot bekomen van 1 bijkomende erkenning voor het 
Woonzorgcentrum De Linde. 
 
Artikel 2:  
Aan het Woonzorgcentrum De Linde opdracht te geven tot het indienen van een administratief 
dossier tot het verkrijgen van deze bijkomende erkenning. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Goedkeuring van de 

statutenwijziging. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 427 en 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A aandelen 
volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS dv voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Jan FOULON als vertegenwoordiger 
en de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv. 

Relevante documenten 
- Schrijven van Farys d.d. 4 september 2019 betreffende de voorgestelde statutenwijziging die 

zullen voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 
10 december 2019 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent. 
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- Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen. 
- Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document die 

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 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. 
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 aan de deelnemers werd overgemaakt per 
aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen: 
Artikel 1 
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging”” 
de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd. 
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”. 
Artikel 2 
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: 
“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 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden 
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”. 
Artikel 5 
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd. 
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425. 
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers 
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een 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. 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.” 
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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.” 
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 
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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. 
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 
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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. 
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) 
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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. 
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 
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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”. 
Artikel 41 
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”. 
 
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 voordracht van het vast bureau. 

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. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
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