Zitting van 30 november 2015
Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K .en Lepla M., Schepenen;
Mevr. en de heren Vandewaetere C., Callens T., Deceuninck G., Vandekerckhove V.,
Demeulenaere S., Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen A.,
Eeckhout K., Godderis F., Devisch L., Vereenooghe I. en Chiers M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 1

Ontslag gemeenteraadslid Griet Decorte
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 7§3, 14
en 16;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende installatie en
eedaflegging gemeenteraadsleden – goedkeuren van de geloofsbrieven – aktename van
de eedaflegging – vaststellen van de rangorde;
Overwegende dat mevr. Griet Decorte niet meer is gedomicilieerd te Ardooie, maar
recent is verhuisd naar Roeselare;
Overwegende dat wanneer een lid van de gemeenteraad niet meer voldoet aan één van
de verkiesbaarheidsvereisten het gemeenteraadslid geen deel meer kan uitmaken van de
gemeenteraad;
Overwegende dat mevr. Griet Decorte bijgevolg niet meer kan fungeren als
gemeenteraadslid en haar functie vervallen wordt verklaard;
De gemeenteraad verklaart éénparig het mandaat als gemeenteraadslid van mevr. Griet
Decorte als vervallen.

Punt 2

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging gemeenteraadslid
Marie-Claire Chiers
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 7§3, 14
en 16;
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op het proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende kennisname geldigheid
gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 houdende installatie en
eedaflegging gemeenteraadsleden – goedkeuren van de geloofsbrieven – aktename van
de eedaflegging – vaststellen van de rangorde;
Gelet op de vervallenverklaring van het mandaat als gemeenteraadslid van mevrouw
Griet Decorte in zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015;
Overwegende dat mevrouw Griet Decorte bijgevolg dient worden vervangen;
Overwegende dat mevrouw Marie-Claire Chiers de eerstvolgende opvolger van de lijst
groep ‘82 is;
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van mevrouw Marie-Claire Chiers
heeft onderzocht en dat er geen beletsels zijn om de geloofsbrieven van mevrouw MarieClaire Chiers goed te keuren;
Overwegende dat mevrouw Marie-Claire Chiers, alvorens het mandaat te aanvaarden,
uitgenodigd werd om de volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter, de heer
Karlos Callens:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”;
Overwegende dat mevrouw Marie-Claire Chiers de eed heeft afgelegd en dat van deze
eedaflegging een individuele en afzonderlijke akte wordt opgemaakt;

Punt 3

Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 26 oktober 2015
Het verslag van de zitting van 26 oktober 2015 wordt goedgekeurd met 20 ja-stemmen

Punt 4

Kennisname meerjarenplanaanpassing BP2014_2019-3 en budgetwijziging
BP2015-2_1 van het OCMW
Gelet op het Gemeentedecreet, onder meer artikelen 146 tot en met 151;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van de wijziging het meerjarenplan 2014-2019 (BP2014-2019_3)
de aanpassing het budget 2015 (BP2015-2_1) door de OCMW-raad van 3 november 2015;
Gelet op de voorgelegde documenten voor meerjarenplanaanpassing BP2014_2019-3 en
budgetwijziging BP2015-2_1 van het OCMW in bijlage;
Overwegende dat de algemene werkingstoelage van de gemeente in 2015 en in het
meerjarenplan 2014-2019 niet stijgt;
Gehoord de toelichting door de burgemeester;

Er wordt kennis genomen van de meerjarenplanaanpassing BP2014_2019-3 en
budgetwijziging BP2015-2_1 van het OCMW.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-voorzitter.

Punt 5

Goedkeuren gemeentebelasting: Opcentiemen op de onroerende
voorheffing dj. 2016 (950)
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;
Gelet op de artikels 249 tot en met 260 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat
de reglementering op de onroerende voorheffing bevat;
Gelet op artikel 464 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen over de reglementering
van de opcentiemen;
Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot wijziging van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen wat betreft de onroerende voorheffing;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht
tussen de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet dat voor de voorbije jaren er negenhonderdvijftig opcentiemen op de onroerende
voorheffing werd geheven;
Gehoord de Burgemeester in zijn verslag;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Voor het jaar 2016 worden er negenhonderdvijftig (950) opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.
Art. 2: Deze opcentiemen door de onroerende voorheffing zullen geïnd worden door de
administratie der directie belastingen.
Art. 3 : Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Punt 6

Goedkeuren aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting dj.
2016 (6%)
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42 en art.253;

Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;
Gelet op het wetboek van inkomstenbelasting en meer bepaald op art. 464 tot en met
470bis;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht
tussen de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet dat in de voorbije jaren er een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting van 6 % werd geheven;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit
aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 6% van het volgens artikel 466 van het Wetboek
van inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die
aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorgaande jaar, dus in 2015.
Art. 2: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen gebeuren door
toedoen van het bestuur der directe belasting zoals voorgeschreven bij art. 469
van het Wetboek op de inkomstenbelasting.
Art. 3: Onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Punt 7

Goedkeuren politiedotatie voor het jaar 2016
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71,
eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake
de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;
Overwegende dat bij de goedkeuring van de ontwerppolitiebegroting 2016 in het
politiecollege rekening werd gehouden met de verdeelsleutel zoals bepaald in het
koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeente politiezone;
Overwegende dat de toelage wordt opgesplitst in exploitatietoelage (€ 522.231,38) en
investeringstoelage (€ 180.112,25);

BESLIST: 20 ja-stemmen
De politiedotatie t.b.v. van € 702.344 voor de gemeente Ardooie zoals voorzien in de
ontwerp politiebegroting 2016 voor de politiezone Tielt – Wingene – Ardooie –
Lichtervelde – Pittem - Ruiselede wordt goedgekeurd.
Het bedrag van € 702.344 waarvan € 522.231,38 exploitatietoelage en € 180.112,25
investeringstoelage zal worden voorzien in het gemeentelijk budget 2016.
Deze beslissing wordt opgestuurd naar de Gouverneur van West-Vlaanderen en de
politiezone.

Punt 8

Goedkeuren gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszone Midwest
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de
artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald
artikel 68 § 1 dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven
van elke gemeentebegroting;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald
artikel 68 § 2 dat bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks
vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende
betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het
jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’
Overwegende dat de gemeente Ardooie conform het Koninklijk Besluit van 2 februari
2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt
ingedeeld in hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder hulpverleningszone Midwest
genoemd);
Overwegende dat hulpverleningszone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei
2014 een akkoord bereikte m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van
elke gemeente aan de hulpverleningszone; na diverse infosessies aan schepenen,
raadsleden, financieel beheerders en secretarissen werd de financiële verdeelsleutel
herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014;
Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de
zoneraad in zitting van 28 oktober 2015 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2016; dat
de gemeentelijke dotatie aan de zone in 2016 gelijk gehouden wordt t.o.v. de dotatie in
2015;
Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel in onderstaande tabel per gemeente
wordt weergegeven:
Gemeente
Ardooie

Financiële verdeelsleutel
(% weergave)
3,95

Dotatie 2016 (in euro)
284.628,85

Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

2,81
4,27
4,27
11,47
3,30
4,41
4,04
2,73
3,10
34,25
2,07
4,45
9,25
5,63

188.540,54
304.649,05
300.360,59
773.905,63
250.157,36
297.846,69
281.248,44
183.665,54
209.245,80
2.918.599,02
138.531,12
315.771,27
621.784,71
386.993,30

Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening
wordt toegepast voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar
vanaf start van de zone op 6 januari 2015; dat de dotatie van elke gemeente aan de zone
in 2016 bijgevolg in onderstaande tabel wordt weergegeven:
Gemeente

Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

Financiële verdeelsleutel
(% weergave)
3,95
2,81
4,27
4,27
11,47
3,30
4,41
4,04
2,73
3,10
34,25
2,07
4,45
9,25
5,63

Dotatie 2016 na
verrekening materieel
(in euro)
271.158,59
188.589,09
305.417,22
262.952,93
793.427,54
244.841,48
291.194,52
297.972,91
183.759,10
215.294,84
3.040.738,90
115.172,17
305.296,41
555.762,45
384.349,75

Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te
vermijden, efficiënter is, om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende
verrekening te maken op de dotatie; dit is respectievelijk voor de ICT‐ondersteuning
vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT‐netwerk) en voor het technisch
onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door Meulebeke wordt gedragen;
de totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2016 is dan als volgt:

Gemeente
Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

Investerings-toelage
€ 68.138,00
€ 48.473,00
€ 73.658,00
€ 73.658,00
€ 197.857,00
€ 56.925,00
€ 76.072,00
€ 69.690,00
€ 47.093,00
€ 53.475,00
€ 590.812,00
€ 35.708,00
€ 76.762,00
€ 159.562,00
€ 97.117,00

Exploitatie-toelage
€ 203.020,59
€ 140.116,09
€ 231.759,23
€ 152.544,92
€ 595.570,53
€ 187.916,48
€ 203.122,52
€ 228.282,91
€ 136.666,10
€ 161.819,84
€ 2.449.926,90
€ 79.464,17
€ 228.534,41
€ 396.200,45
€ 287.232,76

Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28
oktober 2015 waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op
te trekken van € 1.000.000 naar € 1.725.000 zodat de investeringen volledig worden
gefinancierd met gemeentelijke investeringsdotaties en niet langer met de overdracht
van middelen vanuit de gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft op de
autofinancieringsmarge van de besturen;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse
bijdrage van elke gemeente aan de hulpverleningszone Midwest vastlegt zoals
opgenomen in onderstaande tabel:

Gemeente
Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden

Financiële verdeelsleutel (% weergave)
3,95
2,81
4,27
4,27
11,47
3,30
4,41
4,04
2,73
3,10
34,25
2,07
4,45

Dotatie 2016 (in euro)
284.628,85
188.540,54
304.649,05
300.360,59
773.905,63
250.157,36
297.846,69
281.248,44
183.665,54
209.245,80
2.918.599,02
138.531,12
315.771,27

Tielt
Wingene

9,25
5,63

621.784,71
386.993,30

De gemeenteraad gaat akkoord met de opsplitsing in investerings- en
exploitatietoelage (na verrekening van het materieel en de specifieke verrekening
voor Meulebeke en Ingelmunster) zoals in onderstaande tabel weergegeven:
Gemeente
Ardooie
Dentergem
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Meulebeke
Moorslede
Oostrozebeke
Pittem
Roeselare
Ruiselede
Staden
Tielt
Wingene

Investeringstoelage
68.138
48.473
73.658
73.658
197.857
56.925
76.072
69.690
47.093
53.475
590.812
35.708
76.762
159.562
97.117

Exploitatietoelage
203.020,59
140.116,09
231.759,23
152.544,92
595.570,53
187.916,48
203.122,52
228.282,91
136.666,10
161.819,84
2.449.926,90
79.464,17
228.534,41
396.200,45
287.232,76

Art 2: Deze verdeelsleutel die inging met de inwerkingtreding van de hulpverleningszone
Midwest op 1 januari 2015, wordt herbevestigd met ingang op 1 januari 2016.
Art. 3: Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de voorzitter van de zoneraad van
hulpverleningszone Midwest.

Art. 4: In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20
dagen na het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de
provinciegouverneur.

Punt 9

Goedkeuren aanpassing huishoudelijk reglement culturele centra
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2008 betreffende Goedkeuren
huishoudelijke reglementen “cultureel centrum ’t Hofland”, “ontmoetingscentrum De
Tassche”, “ontmoetingscentrum ’t Zonneke” en “ontmoetingscentrum Albertzaal”;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2010 betreffende “Goedkeuren
huishoudelijk reglement evenementenhal De Ark”;
Overwegende dat de huishoudelijke reglementen dienen worden aangepast;
Gelet op het advies van de cultuurraad van 15 september 2015;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 15 september 2015;
Overwegende dat er één algemeen huishoudelijk reglement voor alle zalen werd
opgemaakt en dat tevens enkele kleinere wijzigingen zijn gebeurd;
Gelet op het bij onderhavige gevoegde ontwerp van reglement;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST: 19 ja-stemmen en 1 onthouding (T. Callens)
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2008 betreffende “Goedkeuren
huishoudelijke reglementen “cultureel centrum ’t Hofland”, “ontmoetingscentrum
De Tassche”, “ontmoetingscentrum ’t Zonneke” en “ontmoetingscentrum
Albertzaal” wordt ingetrokken”.
De gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2010 betreffende “Goedkeuren
huishoudelijk reglement evenementenhal De Ark” wordt ingetrokken.
Art. 2: De gemeente verleent de goedkeuring aan het bij onderhavig gevoegde algemeen
huishoudelijk reglement voor alle gemeentelijke zalen mits volgende aanpassing:
- Schrapping betaling € 20,00 voor huur kleedkamers ’t Hofland.
- Toevoeging huur voor vergaderzaal De Ark aan prijs van € 10,00.
Art. 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Art. 4: Deze beslissing is van kracht vanaf 1 januari 2016.

Kimara Goethals: Betreffende brandveiligheid in ’t Hofland staat maximaal 500 personen
vermeld, is dit voor de polyvalente zaal of voor heel het gebouw?

Karlos Callens: Dit is voor heel het gebouw.
Kimara Goethals: Dus theoretisch zijn 500 personen toegelaten in de foyer.
Karlos Callens: Dit kan uiteraard praktisch niet, bedoeling is dat er voldoende vluchtwegen
zijn, vanuit foyer kan bv. gevlucht worden naar de polyvalente zaal.
Anja Dejonckheere: Wat als de polyvalente zaal en de foyer is gehuurd door aparte
verenigingen?
Marleen Lepla: Als de polyvalente zaal wordt verhuurd krijgt men gratis toegang tot de
foyer zodat het zo goed als uitgesloten is dat beide zalen aan twee verschillende
verenigingen worden verhuurd.
Karlos Callens: Als het toch zo is, dan zijn slechts maximaal 500 personen toegelaten in
cultureel centrum. Het is natuurlijk bij fuiven dat strenger wordt opgetreden.
Kimara Goethals: Bij overtreden rookverbod, dient € 50,00 worden betaald. Door wie
moet dit worden betaald, organisator of persoon zelf die rookverbod overtreedt?
Burgemeester deelt uiteindelijk mee dat dit door persoon zelf dient worden betaald.
Gemeenteraadslid Terry Callens merkt op dat er voldoende regels zijn zodat het niet nodig
is dat nog extra boete wordt voorzien door de gemeente.
Veerle Dejaeghere: De prijzen in ’t Hofland zijn gestegen. ’t Hofland is dan ook vernieuwd
doch keuken niet. Bovendien zou het nuttig zijn om nieuwe tassen en schoteltjes te
voorzien.
De burgemeester deelt mee dit te bekijken.
Veerle Dejaeghere: Er dient € 20,00 worden betaald voor huur kleedkamer in ‘t Hofland.
En anderzijds niets voor vergaderzaal in De Ark.
Na overleg wordt beslist om prijzen voor kleedkamers te schrappen en de prijs van € 10,00
voor vergaderzaal De Ark toe te voegen.
Kimara Goethals: Is het mogelijk dat verenigingen poetsmachine gebruiken na activiteit?
Karlos Callens: Dit kan niet gezien gevaar dat machine na enkele malen gebruik al stuk is.
Bovendien is er geen verplichting om heel de zaal te dweilen.

Punt 10

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Aankoop vrachtwagen
technische dienst.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop vrachtwagen technische
dienst” een bestek werd opgesteld door de Technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw
of € 100.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan en
voorzien zal worden in budget 2016;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht
“Aankoop vrachtwagen technische dienst”, opgesteld door de Technische dienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2016.

Punt 11

Opheffing gemeenteraadsbeslissing dd. 23.05.2005 betreffende
gemeentelijke toelage aan kinderen met een beperking en
gemeenteraadsbeslissing dd.20.12.2001 betreffende toekennen
vakantiegeld voor zieken en personen met beperking
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23.05.2005 betreffende gemeentelijke toelage
aan kinderen met een beperking;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.20.12.2001 betreffende toekennen vakantiegeld
voor zieken en personen met beperking;

Overwegende dat het beter is dat alle sociale toelagen worden beheerd en uitgereikt
door het OCMW;
Gelet op de beslissing van de OCMW-Raad van 3 november 2015 om volgende toelagen
te verstrekken vanaf 01.01.2016:
 Vaststellen reglement mantelzorgtoelagen voor kinderen met een beperking
 Vaststellen reglement vakantiegeld voor zieken en personen met een beperking;
Overwegende dat de personen die momenteel een toelage ontvangen door het OCMW
op de hoogte worden gebracht zodat zij verder een (hogere) toelage kunnen genieten
vanaf 2016;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De gemeenteraadsbeslissing dd. 23.05.2005 betreffende gemeentelijke toelage
aan kinderen met een beperking op te heffen vanaf 01.01.2016.
Art. 2: De gemeenteraadsbeslissing dd.20.12.2001 betreffende toekennen vakantiegeld
voor zieken en personen met beperking op te heffen vanaf 01.01.2016
Art. 3: Dit besluit mee te delen aan het OCMW.

Punt 12

Goedkeuren overname gronden in openbaar domein gelegen te Ardooie,
Reigerstraat
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Overwegende dat een verkaveling gelegen in de Reigerstraat (verkaveling 2010/3VK) is
goedgekeurd op datum van 08.11.2010;
Gelet op het schrijven dd.16.10.2015 van mevr. Christine Bauwens, Oosteinde,18, 9080
Lochristi waarbij gevraagd is een perceel in te lijven in het openbaar domein;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de bovenvermeld perceel kosteloos over te
dragen door de verkavelaar aan het gemeentebestuur;
Overwegende dat het gaat om volgend onroerend goed:
 Perceel grond kadastraal bekend als deel van Sectie E nr.1149a, gelegen te Ardooie in
de Reigerstraat, groot 209 m².
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt op datum van 14.04.2014 door landmeter Luc
Dekien en gevoegd in bijlage;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 20 ja-stemmen

Art. 1: Akkoord te gaan om onderstaand perceel grond kosteloos over te nemen door het
gemeentebestuur:
 Perceel grond kadastraal bekend als deel van Sectie E nr.1149a, gelegen te
Ardooie in de Reigerstraat, groot 209 m² (zie in bijlage opmetingsplan van
14.04.2014 opgemaakt door landmeter Luc Dekien).
Art. 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de verdere
uitvoering van dit besluit.
Art.3: Kopie van deze beslissing te bezorgen aan de notaris Anthony Wittesale/Stijn
Verhamme.

Punt 13

Goedkeuren filiaalovereenkomst stedelijke academie voor muziek en
woord (SAMW)
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de stedelijke academie voor Muziek en Woord een filiaal heeft te
Ardooie en dat bepaalde afspraken dienen worden gemaakt;
Gelet op de bijeenkomst van de schepenen van onderwijs op datum van 29.04.2015;
Gelet op het voorstel van overeenkomst in bijlage tussen de gemeente Ardooie en het
stadsbestuur Izegem betreffende het filiaal te Ardooie van de stedelijke academie voor
Muziek en Woord;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1: De overeenkomst tussen de gemeente Ardooie en het stadsbestuur Izegem
betreffende het filiaal te Ardooie van de stedelijke academie voor Muziek en
Woord zoals vastgesteld in bijlage goed te keuren
Art. 2: De nodige gelden te voorzien in het budget en meerjarenplan om de
overeenkomst te kunnen naleven.
Art.3: Deze gemeenteraadsbeslissing te bezorgen aan het stadsbestuur Izegem.

Punt 14

Goedkeuring agendapunten, naams- en doelwijziging, voorgestelde
partiële splitsingsoperatie inclusief statuten nieuw op te richten
Gaselwest-Zuid, fusie-operatie inclusief statutenwijziging Eandis-assest en

vaststelling mandaat vertegenwoordiger op de buitengewone algemene
vergadering van Gaselwest op 17 december 2015
AANLEIDING
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, “Intercommunale maatschappij voor gas en
elektriciteit van het Westen”;
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17 september 2015 opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die
op 17 december 2015 plaatsheeft in het Eandis-gebouw, President Kennedypark 12 te
8500 Kortrijk.
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in
zitting van 16 september 2015 werd aan de gemeente overgemaakt.
CONTEXT EN MOTIVERING
Naams- en doelwijziging
In agendapunt 2 wordt voorafgaand aan de voorgestelde fusie-operatie binnen Gaselwest
voorgesteld om een naamswijziging en doelwijziging met overeenkomstige
statutenwijzigingen door te voeren. De benaming van de opdrachthoudende vereniging
‘Gaselwest’ wordt gewijzigd in de benaming ‘Eandis Assets’. Het doel van de vereniging
wordt verduidelijkt om rekening te houden met de injectie-activiteit (bi-directionaliteit)
op het distributienet en omvat tevens een preciezere omschrijving omtrent de aankoop
en levering van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit
warmtenetten.
Bedrijfstak Waalse gemeenten – akteneming eventuele uittredingen(en) - partiële
splitsing door oprichting van Gaselwest-Zuid
In agendapunt 1 zal akte genomen worden van de eventuele (individuele) uittreding(en)
van de Waalse gemeenten die in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie
gewesten van 13 februari 2014 wordt/worden betekend.
In agendapunt 3 wordt voorgesteld om eveneens voorafgaand aan de voorgestelde fusieoperatie te opteren voor een afsplitsing van de bedrijfstak vanaf 1 januari 2016 met
betrekking tot de Waalse Gaselwest-gemeenten door oprichting van een nieuwe
opdrachthoudende vereniging Gaselwest-Zuid. Alle huidige deelnemers van Gaselwest
zullen deelnemen aan deze vereniging, tenzij één of meerdere Waalse gemeenten
vooralsnog vooraf zouden beslissen om individueel uit te treden uit Gaselwest. De
statutaire einddatum van Gaselwest-Zuid is vastgelegd op 9 november 2019 (zoals deze
van de te splitsen vereniging Gaselwest). Uitsluitend de Waalse gemeenten zullen
beschikken over kapitaalaandelen A en participeren in het resultaat. De huidige openbare
deelnemers van de te splitsen vereniging Gaselwest zullen elk beschikken over één
aandeel B in het kader van de gecoördineerde samenwerking met Eandis Assets inzake het
beheer van de gemeenschappelijke installaties.
Een statutenontwerp Gaselwest-Zuid en een ruilovereenkomst tussen de openbare
deelnemers met betrekking tot de aandelen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Voormelde partiële splitsingsoperatie omvat een aantal opschortende voorwaarden,
zoals geformuleerd in artikel 3 van onderhavig besluit.
Fusie door overneming van de andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep
Nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale productie en
de hernieuwbare en duurzame energie, dienen zich aan. In dit verband zijn aanpassingen
en uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie
richting slimme technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de
nodige financieringsmiddelen te kunnen aantrekken.
Door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking zullen de distributienetbeheerders hun huidige
rechtsvorm (opdrachthoudende vereniging) kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende
vereniging met private deelname’. Bijgevolg zal het mogelijk zijn om bijkomend een of
meerdere privaatrechtelijke / publiekrechtelijke maatschappij(en) in de
intergemeentelijke vereniging op te nemen.
In het kader van deze verruiming wordt aan de deelnemers gevraagd om te beraadslagen
over een voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (heden nog Gaselwest
genoemd) van de zes andere distributienetbeheerders uit de Eandis-groep.
Aan de deelnemers wordt eveneens gevraagd om te beraadslagen over een ontwerp van
statutenwijziging waarin alle elementen verwerkt zijn om te komen tot de gefuseerde
distributienetbeheerder Eandis Assets.
Voormelde fusie-operatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals
geformuleerd in artikel 4 van onderhavig besluit.
Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013, is van toepassing. Volgens dit decreet dient de
gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering en eveneens op expliciete wijze aan de voorgestelde naams- en doelwijziging,
het voorstel van partiële splitsing en het voorstel van fusie inclusief de
statutenwijzigingen in het kader van de fusieoperatie. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
BESLIST: 20 ja-stemmen
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 december
2015:
1. Akteneming eventuele uittreding(en) die in het kader van het samenwerkingsakkoord
tussen de drie gewesten van 13 februari 2014 wordt / worden betekend.
2. Voorstel tot doelwijziging en naamswijziging Gaselwest in ‘Eandis Assets’:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
– in het kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen – ter verantwoording
van de wijziging aan het doel.

b. Goedkeuring van de doel- en statutenwijzigingen.
c. Verlenen van machtiging om de beslissing, genomen in de voorgaande
agendapunten 2.a. en 2.b. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
overeenkomstig aan te passen.
3. Partiële splitsing bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door oprichting van een nieuwe
vereniging:
a. Kennisneming van het splitsingsvoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad
van bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot
(partiële/gedeeltelijke) splitsing van de bedrijfstak “Waalse Gemeenten” door
oprichting van een nieuwe vereniging Gaselwest-Zuid, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
b. Goedkeuring van het voorstel tot (partiële/gedeeltelijke) splitsing door overneming
van de bedrijfstak “Waalse Gemeenten” van deze vereniging, hierna kortweg
“Eandis Assets” genoemd (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het
splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 3.a., door overneming door de
nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid, bij wijze van overdracht door
onderhavige vereniging aan deze nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van
de volledige bedrijfstak “Waalse Gemeenten”, omvattende alle activa en passiva en
alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende deze
bedrijfstak, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met
inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015
tot en met 31 december 2015 door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) gestelde
verrichtingen betreffende de overgenomen bedrijfstak ‘Waalse Gemeenten”,
geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op
basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014,
zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor
rekening zijn van de overnemende nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid,
op last voor deze laatste “Eandis Assets” te vrijwaren voor alle vorderingen en de
kosten van de gedeeltelijke/partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder
de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 3.a. hiervoor
vermeld splitsingsvoorstel. En overeenkomstige kapitaalvermindering.
c. Goedkeuring statuten van de op te richten opdrachthoudende vereniging
Gaselwest-Zuid.
d. Goedkeuring ruilovereenkomst aandelen en overeenkomstige aanpassing van het
register van de deelnemers.
e. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande
subagendapunten 3.a. tot en met 3.d. bij authentieke akte te doen vaststellen, de
statuten dienovereenkomstig vast te leggen en de vereniging op te richten.

4. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen
Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van
bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1
januari 2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en
de overige stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
c. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets (voorheen Gaselwest),
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 4.b., bij wijze van
overdracht aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van hun
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de
overgenomen verenigingen van het volgend aantal nieuwe aandelen A van Eandis
Assets (voorheen Gaselwest), en dit per activiteit elektriciteit en gas, zonder
aanduiding van nominale waarde, en volledig volgestort:
-

aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,73932
aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEA;

-

aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00862
aandeel A voor de activiteit aardgas in Imewo;

-

aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00036
aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;

-

aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276
aandeel A voor de activiteit aardgas in Iveka;

-

aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373
aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek.

-

aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,96615
aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas.
Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers
van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige winstbewijzen C
worden behouden.
En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding
per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31
december 2015 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen
geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening,
gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook
boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging
Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste de over te nemen
verenigingen te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de fusie door
overneming te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en
voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 4.b. hiervoor vermeld
fusievoorstel.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.

d. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
e. Goedkeuring van de statutenwijzigingen van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande
subagendapunten 4.a. tot en met 4.e bij authentieke akte te doen vaststellen en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie
door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis
Assets, en inzonderheid verlening van de machten om:
-

de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek
en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder punt 4.a. vast te stellen;

-

de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;

-

het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve
inschrijving;

-

de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van
de activa en passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële
akte vast te stellen;

-

daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn.

5. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2016
7. Uitkering interim-dividend 2015 – Bekrachtiging
8. Statutaire benoemingen
9. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde naamswijziging van Gaselwest in “Eandis
Assets” en aan de voorgestelde doelwijziging alsook de overeenkomstige
statutenwijzigingen.
Artikel 3
Akte te nemen van de eventuele uittredingen van de Waalse gemeenten uit Eandis Assets
(voorheen Gaselwest) in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de drie
gewesten van 13 februari 2014 en zijn goedkeuring te hechten aan het (in die zin
eventueel aangepaste) voorstel tot partiële splitsing van de opdrachthoudende
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), overeenkomstig het splitsingsvoorstel
door overneming door een nieuw op te richten vereniging Gaselwest-Zuid van de
volledige bedrijfstak “Waalse gemeenten”, waarbij vanaf 1 januari 2016 alle activa en
passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden betreffende
deze bedrijfstak, overgedragen worden aan deze nieuwe vereniging en de ruilverhouding
tussen de aandelen van de vereniging Gaselwest-Zuid en van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) na partiële splitsing bepaald wordt op één aandeel Gaselwest-Zuid voor
0,02853762 aandeel van de te splitsen vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
met betrekking tot de activiteit elektriciteit en 0,027291424 aandeel met betrekking tot
de activiteit gas,
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde modaliteiten en bijhorende
tabel inzake de ruil van aandelen tussen de openbare deelnemers , met name:
- de Vlaamse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en aandelen Ag
die zij aanhouden binnen ‘Gaselwest–Zuid’ ten gunste van de Waalse deelnemers, en
dit globaal pro rata de tussen de Waalse deelnemers bestaande onderlinge
deelnemingsverhouding;

- de Waalse deelnemers doen elkeen afstand van alle aandelen Ae en alle aandelen Ag
die zij aanhouden binnen ‘GASELWEST/EANDIS ASSETS’ ten gunste van de Vlaamse
deelnemers, en dit globaal pro rata de tussen de Vlaamse deelnemers bestaande
onderlinge deelnemingsverhouding;
- en tenslotte zijn goedkeuring te hechten aan de statuten van Gaselwest-Zuid, onder
de opschortende voorwaarden van :de goedkeuring door de raad van bestuur van
Gaselwest met betrekking tot de omzetting van de bestaande aandelen E voor de
activiteit gas in aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze beslissing reeds genomen
is);
- het verkrijgen vanwege de Waalse regering van de erkenning van de vereniging
Gaselwest-Zuid als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als
distributienetbeheerder gas in de betrokken Waalse gemeenten.
Artikel 4
zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd)
overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor IMEA, Imewo, Intergem, Iveka,
Iverlek en Sibelgas op 1 januari 2016 de algeheelheid van hun vermogen, omvattende
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch
voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning
- aan de deelnemers van IMEA van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in IMEA en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,73932 aandeel A
voor de activiteit aardgas in IMEA;
- aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00862 aandeel
A voor de activiteit aardgas in Imewo;
- aan de deelnemers van Intergem van 6.388.800 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 4.012.842 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,89140 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Intergem en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00036
aandeel A voor de activiteit aardgas in Intergem;
- aan de deelnemers van Iveka van 9.497.864 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 6.116.109 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,77336 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Iveka en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99276 aandeel A
voor de activiteit aardgas in Iveka;
- aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit
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-

-

-

-

-

-
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-

elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel
A voor de activiteit aardgas in Iverlek.
aan de deelnemers van Sibelgas van 1.738.620 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 1.424.428 aandelen A voor de activiteit aardgas of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,97127 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Sibelgas en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,96615
aandeel A voor de activiteit aardgas in Sibelgas,
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen
in het kader van de fusieoperatie van ‘Eandis Assets’, dit onder de opschortende
voorwaarden van :
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van
6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe
strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van
de statutaire einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest
mogelijk te maken;
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek
m.b.t. de omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit
en/of gas in aandelen A (er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds
genomen zijn);
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van
Gaselwest van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een
naamswijziging in ‘Eandis Assets’;
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer
zijn in Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door
overneming;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Iveka van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9
november 2019;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van
Intergem van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem
naar 9 november 2019;
de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt
tot Eandis Assets;
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende
verenigingen;
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen;
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als
distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder
gas.

Artikel 5
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op

17 december 2015, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2, 3 en 4 van
onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres
(pdf) intercommunales@eandis.be.

Punt 15

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 17 december
2015
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 14
oktober 2015 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van Figga van 17 december 2015;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 06.07.2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene
vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te
bespreken.
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van FIGGA van 17
december 2015 volgende agendapunten bevat:
1. Strategie voor het boekjaar 2016
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene
vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 9 oktober 2015 de strategie voor het
boekjaar 2016 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 9 oktober 2015 de begroting heeft
opgesteld;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gehoord het College van Burgemeester en Schepenen in zijn verslag;

BESLIST: 20 ja-stemmen
Artikel 1
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone
Algemene Vergadering, zijnde:
1. Strategie voor het boekjaar 2016
2. Begroting over het boekjaar 2016 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de
buitengewone algemene vergadering van Figga van 17 december 2015 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering
van Figga van 17 december 2015, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed
te keuren.
Artikel 3
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p/a INTERMIXT,
Ravensteingalerij 4b2, 1000 Brussel.

Punt 16

Goedkeuring agendapunten en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van I.V.I.O. op 17 december
2015
Gelet op het artikel 44, 2de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één
buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester
van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend
boekjaar te bespreken en waarbij een door de raad van bestuur opgelegde begroting op
de agenda van deze vergadering staat vermeld;
Gelet op het schrijven van I.V.I.O. van 8 september 2015 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 om 18u00, met volgende
agenda:
1. Goedkeuring statutenwijziging
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2016
3. Goedkeuring begroting 2016
4. Goedkeuring invoering BTW-eenheid
5. Bekrachtiging houders van volmachten
6. Varia
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 ja-stemmen

Art.1: Zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de
dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 14 december
2015, zijnde:
1. Goedkeuring statutenwijziging
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in
2016
3. Goedkeuren begroting 2016
4. Goedkeuring invoering BTW-eenheid
5. Bekrachtiging houders van volmachten
6. Varia
Art.2: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de
opdrachthoudende vereniging IVIO.
Art.3: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 14 december 2015 zal zijn stemgedrag afstemmen op
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015
goedkeuren.
Art.4: Deze beslissing over te maken aan I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem.

Punt 17

Goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 10 december
2015
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 23
oktober 2015 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van W.V.I.
van 10 december 2015 om 18u30;
Gelet op artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat minstens één
buitengewone algemene vergadering belegd wordt om de te ontwikkelen activiteiten en
de te volgen strategie van het volgend boekjaar te bespreken en tevens de begroting van
volgend boekjaar
Gelet op het schrijven van W.V.I. van 23 oktober 2015 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 10 december 2015 om 18u30, met alle
bijhorende stukken en met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015
2. Begroting 2016
3. Benoeming van de heer Wino De Bruyne (Zedelgem) in het regionaal comité
Oostende-Brugge
4. Mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 ja-stemmen

Art.1: Zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 10 december 2015 met volgende agenda :
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28 mei 2015
2. Begroting 2016
3. Benoeming van de heer Wino De Bruyne (Zedelgem) in het regionaal comité
Oostende-Brugge
4. Mededelingen
Art.2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van 10 december 2015 om 18u30 zal zijn stemgedrag
afstemmen op de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de
punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10
december 2015 goedkeuren.
Art.3: Deze beslissing over te maken aan W.V.I., Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge

Punt 18

Goedkeuren statutenwijziging van de sociale bouwmaatschappij Helpt
Elkander
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 16 oktober 2015
om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van Helpt
Elkander van 2 december 2015 om 19u00;
Gelet op het schrijven van Helpt Elkander van 16 oktober 2015 met uitnodiging tot de
buitengewone algemene vergadering van 2 december 2015 om 19u00, met alle
bijhorende stukken en met de volgende statutenwijziging:
1. Voorstel tot schrapping en vervanging van artikel 15 van de statuten door een
nieuw artikel 15, opgesteld conform de thans vigerende wetgeving
2. Voorstel tot aanvulling van artikel 27 van de statuten met de zinsnede ‘mits
naleving van de regelgeving omtrent overheidsopdrachten’
3. Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te
brengen
4. Machtiging tot coördinatie
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1: Zijn goedkeuring te geven aan de statutenwijziging die wordt voorgelegd op de
buitengewone algemene vergadering van Helpt Elkander op 2 december 2015.
Art.2: Deze beslissing over te maken aan Helpt Elkander, Hazepad 1; 8790 Waregem.

Anja Dejonckheere: Vraag om aan nieuwe toog in ’t Hofland (wat een goede zaak is)
markeringstekens aan te brengen bij opstap.

Karlos Callens: Dit is terechte opmerking, er zal worden voor gekeken , eventueel rubberen
strips.
Kimara Goethals: Bij gebruik nieuwe zaal zijn er steeds opmerkingen. Worden die
bemerkingen verzameld en het nodige gedaan voor herstel of aanpassing?
Karlos Callens: Tijdens gebruik komen er inderdaad vaak bepaalde mankementen naar
voor. Verschillende gebreken werden opgemerkt bij voorlopige oplevering, maar zijn nog
niet hersteld. Er wordt gewacht om borg terug te betalen aan aannemer tot dat gebreken
zijn hersteld.
Kimara Goethals: Huurprijzen zijn voor bepaalde zalen verlaagd, hoe gaat dit voor de
verenigingen die reeds betaald hebben?
De burgemeester deelt mee dat het teveel betaalde bedrag wordt terug betaald.
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