ZITTING VAN 30 MEI 2017.
AANWEZIG :

Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Robert De Meuleneire en Hendrik Blommaert, schepenen;
Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW;
Sabine Roobroeck, Kristof Wittebroodt, Iris De Martelaere,
Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Sonja De Keyzer en
Patrick Minnaert, raadsleden;
Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris.
VERONTSCHULDIGD : Janna Bauters, schepen.
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 u
1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
Het verslag van de vorige gemeenteraad wordt eenparig goedgekeurd.

2. Personeel. – Rechtspositieregeling. - Aanpassing fietsvergoeding met ingang van 1 mei 2017.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.11.2009 houdende goedkeuring van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel, inz. het artikel 216 betreffende de toekenning van een fietsvergoeding;
Overwegende dat de maandelijkse fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel vastgesteld werd op € 0,20 per
kilometer wanneer de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk wordt afgelegd per fiets en waarbij de
afstand woonplaats-werkplaats maximaal 2x per dag wordt terugbetaald;
Overwegende dat de forfaitaire fietsvergoeding tot een bepaald bedrag vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing en RSZbijdragen;
Overwegende dat dit bedrag sedert 01 januari 2017 werd verhoogd tot € 0,23 per kilometer;
Gelet op het koninklijk besluit van 03.02.2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 7.4.2017 met
het tot stand komen van een protocol tot gevolg;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Met ingang van 1 mei 2017 wordt aan het gemeentepersoneel een maandelijkse fietsvergoeding toegekend ten
bedrage van het wettelijk voorziene maximum bedrag per afgelegde kilometer dat vrijgesteld is van
bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met
de fiets. De afstand woonplaats-werkplaats wordt maximaal 2x per dag terugbetaald;
Art.2.- In uitvoering van artikel 253 § 1 – 1° van het Gemeentedecreet zal een exemplaar van deze beslissing worden
overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

3. Personeel. – Rechtspositieregeling. - Verhoging van het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques met ingang
van 1 mei 2017.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.11.2009 houdende goedkeuring van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel, inz. het artikel 211 § 1 betreffende de toekenning van maaltijdcheques;
Overwegende dat de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques vastgesteld werd op € 5,91;
Overwegende dat de werknemersbijdrage € 1,09 bedraagt wat de totale waarde op € 7,00 brengt;

Overwegende dat de maximale waarde van een maaltijdcheque met ingang van 1 januari 2016 mag verhoogd worden
tot € 8,00 ;
Overwegende dat de eigen inbreng van de werknemer geplafonneerd blijft op € 1,09 en het dus de bijdrage van de
werkgever is die met € 1,00 mag stijgen;
Gelet op het koninklijk besluit van 29.06.2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van
28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28.12.1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. dd. 24.07.2014);
Gelet op de onderhandelingen die ter zake werden gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 7.4.2017 met
het tot stand komen van een protocol tot gevolg;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - Met ingang van 1 mei 2017 het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque te verhogen tot € 6,91 per
maaltijdcheque onder de voorwaarden vermeld in het reglement.
Art.2. - De bijdrage van de personeelsleden (met uitzondering van het politiepersoneel, het gesubsidieerd personeel
van het gemeentelijk onderwijs en de mandatarissen) te behouden op € 1,09 per cheque.
Art.3. - In uitvoering van artikel 253 § 1 – 1° van het Gemeentedecreet zal een exemplaar van deze beslissing worden
overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

4. Gaselwest. - Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering dd. 23.06.2017. – Goedkeuring van
de statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat
van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente Horebeke voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen.
Gelet op het aangetekend schrijven van 23 maart 2017 waarbij de gemeente opgeroepen wordt om deel te nemen aan
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 23 juni 2017 plaats heeft in Salons Mantovani,
Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Gelet op het bijgevoegd dossier met de documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
17 maart 2017;
Gelet op het eerste agendapunt met de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in meerdere
domeinen:
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw van de activiteit
warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd,
met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door
de gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te laten toetreden in
het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten ‘regulatoir’ en ‘nietregulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en de modaliteiten
inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de algemene
vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen van de aandelen A
en van de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende
publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen het totale eigen
vermogen;
- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal herleide equivalente
EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;

-

-

het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het vernieuwde decreet de
overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen boekwaarde;
inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het kader van een
gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en
afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de
werkmaatschappij.

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

-

het toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende voorwaarde van de
eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd worden op het gehele Vlaamse
grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op paritaire basis het aandeelhoudersschap en
de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van
de krachten rond warmte wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam
energiebeleid, de kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van
warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Gaselwest is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het warmtenet niet
hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in combinatie met een
gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen. Indien aan dit criterium niet kan
voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van
een gasdistributienet. Het financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit
kader gerealiseerd worden, daardoor vermeden.
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen. Dit biedt als voordeel
dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies.
Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in
hoofde van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
Gelet op artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013, waarbij de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen; dat de gemeenteraad
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen.
BESLUIT EENPARIG :
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest d.d. 23 juni 2017 :
1. Statutenwijzigingen:
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de
commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator
cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 :
a. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit warmte
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, het aanleggen
en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte op haar
grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze
beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende

vereniging Gaselwest of haar deelnemers, onverminderd statutaire bepaalde vergoedingen in geval van
overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur;
c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de distributie van
de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Gaselwest die door middel van
haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de
Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen;
d. de inbreng die de gemeente/stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Gaselwest uit
te breiden tot de activiteit warmte;
Artikel 3 : Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest;
Artikel 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van
onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie
van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

5. FIGGA. – Goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering dd. 23.06.2017.
Op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering van FIGGA op
23.06.2017;
Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 23.06.2017 volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

Gelet op de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
BESLUIT EENPARIG :
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij horende documentatie
nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Jaarrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen en mededelingen

6. FIGGA. - Aanduiding van een volmachthouder en een plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene
vergaderingen.

Op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad;
Gelet op artikel 26 van de statuten van Figga;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

Janna Bauters : 8 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Plaatsvervanger :

Iris De Martelaere : 8 stemmen
Katelijn Moerman : 1 stem
Dieter Verscheure : 1 stem
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT :
Art.1.- Mevrouw Janna Bauters, 2de schepen, wonende te 9667 Horebeke, Pierkestraat 3 aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FIGGA.
Art.2.- Mevrouw Iris De Martelaere, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van FIGGA.
Art.3.- De volmachthouder van de gemeente die zal deelnemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van
FIGGA op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen agendapunten.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en er onder meer
kennis van te geven aan FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

7. SOLVA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische
expansie). - Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van maandag 19 juni 2017. - Vaststellen
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente lid is van SOLVA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke
ordening en socio-economische expansie,
Gelet op de aangetekende brief dd. 9.5.2017 van SOLVA met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te Lede
op maandag 19.06.2017 om 19.30 uur met de volgende agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samenstelling van het bureau
Statutenwijziging SOLVA : ontwerp tot wijziging.
Verplaatsen maatschappelijke zetel SOLVA
Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016
Jaarrekening per 31 december 2016
Verslag van de Commissaris
Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda en de inhoud van de
agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient vast te
stellen;
Overwegende dat de heer Hendrik Blommaert, 3de schepen, wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke in zitting van
de gemeenteraad dd. 22.10.2013 aangesteld werd als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van de lopende
legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van SOLVA;

BESLUIT EENPARIG
Art.1. -. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van SOLVA op 19.06.2017 in
GC De Volkskring, Kasteeldreef 18 te Lede.
Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten cf.
artikel 1.
Art.3. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.
Art.4. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op
te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.

8. TMVW. – Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van 30.06.2017. – Vaststellen van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij TMVW IC;
Gelet op de statuten van TMVW IC;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW IC op 30.06.2017, waarin tevens de agenda
werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW IC cvba van
30 juni 2017 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van
toetredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016;
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016;
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
Art.2.- Dhr. Hendrik Blommaert, die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd om de gemeente te
vertegenwoordigen, te bevestigen en deze op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
artikel 1.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het
onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.
Art.4.- In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing
opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

9. TMVW IC. - Goedkeuren van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30.06.2017. –
Transitie TMVW. – Oprichting TMVS. – Aanduiden van de gemeentelijke vertegenwoordigers en vaststellen
van hun mandaat.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder
artikel 25 e.v.;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet
van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast
dient te worden aan het DIS;
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, over
te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen
bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de
huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen
rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters
van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de Avennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de
divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging
van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS.
Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de
oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld
waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
1. een omstandige motiveringsnota;
2. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze
van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende
vereniging;
3. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de
financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;
4. een ontwerp van statuten;
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in het
hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze
presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier;
Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen naam en
voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de
betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW.
Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het
aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen.
Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen.Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel
395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS;
Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen
en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de
hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan
het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden opgenomen:
1. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen aan
de statuten van TMVW;
2. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de
regio waartoe zij behoren;
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling van
respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en de regionale adviescomités
voor secundaire diensten.
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging
van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;
Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van
Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op
30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die ontvangen
werden door de gemeente;
Gelet op het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens dient te
beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
TMVW ov

TMVS dv

Raad van Bestuur

Sabine Roobroeck : 8

Dieter Verscheure : 2

Adviescomité Domeindiensten

Sabine Roobroeck : 8

Dieter Verscheure : 2

Afgevaardigde A.V. na 30.06.2017

Hendrik Blommaert : 8

Dieter Verscheure : 2

Raad van Bestuur

Sabine Roobroeck : 8

Dieter Verscheure : 2

Adviescomité

Sabine Roobroeck : 8

Dieter Verscheure : 2

Afgevaardigde A.V. vanaf 30.06.2017

Hendrik Blommaert : 8

Dieter Verscheure : 2

BESLUIT
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017.
Artikel 2. Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.

Artikel 3. Zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door
TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 4. Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS
door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de
volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende
deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 5. Zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395
van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in
TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 SintDenijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 6. Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking
inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW.
Artikel 7. Zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten inbrengt
in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in
natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van Aaandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 8. Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in
cash.
Artikel 9. Zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van artikel
60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal
nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de
eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te
vervullen.
Artikel 10. Zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen
zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het
scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Artikel 11. Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe
de wens uitdrukken.
Artikel 12. Zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in natura in
de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze
van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden
uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten;
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: door de scheidingsaandeel
door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Artikel 13. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het aandelenregister van
TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 14. Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge
de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en
ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Artikel 15. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een
scheidingsaandeel.

Artikel 16. Zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan
deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar
F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde
omvorming.
Artikel 17. Zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen door de vennoten
die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid van de
statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen T K- en DK aandelen.
Artikel 18. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur teneinde de
gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering
van een scheidingsaandeel.
Artikel 19. Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van
TMVW.
Artikel 20. Zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld
door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 21. Zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader uiteengezet in
het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 22. Zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de
statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging
van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te
conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 23. Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 24. Als lid van de raad van bestuur van TMVW ov voor te dragen:
mevr. Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke.
Artikel 25. Als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMVW ov voor te dragen:
mevr. Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke.
Artikel 26. Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de regionale
adviescomités van TMVW ov, voorgedragen door de andere vennoten van TMVW.
Artikel 27. Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van
commissarissen.
Artikel 28. Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov dd. 30
juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen:
dhr. Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 te 9667 Horebeke.
Artikel 29. Als lid van de raad van bestuur van TMVS dv voor te dragen:
mevr. Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke.
Artikel 30. Als lid van het adviescomité van TMVS dv voor te dragen:
mevr. Sabine Roobroeck, gemeenteraadslid, wonende in de Broekestraat 77 te 9667 Horebeke.
Artikel 31. Als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW dv dd. 30
juni 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen:
Dhr. Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 te 9667 Horebeke.

Artikel 32. Aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven.
Artikel 33. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd notaris van de
notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te
stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het
maatschappelijk doel).
Artikel 34. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen directeur van TMVW
met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de voorgaande
besluiten te vervullen.
Artikel 35. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit waaronder het
onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

10. TMVW ‘IC°. – Goedkeuring van de statutenwijziging.
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001;
Gelet op de statuten van de TMVW;
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij de TMVW;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door de TMVW aan de vennoten werd overgemaakt met schrijven van
31 maart 2017;
Gelet de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd.
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - De voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed te
keuren.
Art.2. - Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordigers om deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene
Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Art.3. - Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan de TMVW.
Art.4. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet zal een beknopte omschrijving van deze beslissing
opgenomen worden op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie
Oost-Vlaanderen.

11. I.VL.A. - Algemene vergadering van 29.06.2017. - Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het
mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen (afgekort I.VL.A.) met zetel te Oudenaarde;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 12.5.2017 voor deelname aan de algemene vergadering op 29.6.2017 met alle
bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2016.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
Varia.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 dd. 19.04.2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken waaruit blijkt dat er
niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet worden benoemd; dat de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid; dat de

toepassing van deze vernieuwing afhankelijk is van wat de statuten hieromtrent bepalen; dat de statutenwijziging werd
goedgekeurd op 18.12.2014;
Overwegende dat dhr. Robert De Meuleneire reeds bij besluit van de gemeenteraad dd. 28.05.2015 werd aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT :
Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. te
Oudenaarde op 29.06.2017.
Art.2. – De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter van I.VL.A,
Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde.

12. Openbare verkoop van de voormalige dekenij in de Dorpsstraat 19 te Horebeke. – Machtiging aan het
college voor het aanduiden van een notaris en het gunnen van de begeleidingsopdracht.
Overwegende dat de voormalige dekenij in de Dorpsstraat 19 te Horebeke sedert de verhuis van E.H. Raf Vermeulen
niet meer bewoond wordt;
Overwegende dat de woning niet meer aangewend wordt als dekenij en thans ook recent volledig ontruimd werd;
Overwegende dat het gebouw verouderd is en een grondige restauratie mag geraamd worden op € 250.000,00
Overwegende dat het gebouw ook beschermd werd als monument waardoor het gebruik enigszins beperkt is en de
gemeente er geen passende bestemming kan aan geven;
Gelet op het verzoek van N-VA raadslid Dieter Verscheure om af te zien van de verkoop en nogmaals de
mogelijkheden te onderzoeken om dit gebouw ter beschikking te stellen van de verenigingen in de gemeente;
Overwegende dat de totale oppervlakte van het perceel 2.750 m² telt en de gemeente niet langer kan instaan voor het
onderhoud van het gebouw en het terrein;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met 8 ja-stemmen en 2 neen-stemmen van de lijst N-VA :
Art.1. - De voormalige dekenij in de Dorpsstraat 19 te Horebeke, kadastraal gekend Afdeling 1 (Sint-MariaHorebeke).sectie B nr. 601c met een oppervlakte van 2.750 m², openbaar te verkopen.
Art.2. - Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen tot het aanstellen van de notaris en de gunning van
de begeleidingsopdracht.
Art.3. - In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op
te nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.
13. Eredienst. - V.P.K.B. – Advies betreffende de jaarrekening 2016.

Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de V.P.K.B., verlaat de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit
agendapunt.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van
21 december 2012;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2016 van de V.P.K.B, vastgesteld door de kerkfabriekraad op 10.04.2017 met
een exploitatieoverschot van € 1.155,13 en met een investeringsresultaat van € 0,00
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2016 in overeenstemming is met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2016;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2016 van de V.P.K.B. zoals vastgesteld door de
kerkfabriekraad in zitting van 10.04.2017 :
Exploitatieuitgaven :

€ 30.161,86

Investeringsuitgaven :

€ 20.046,78

Exploitatieontvangsten :

€ 17.089,93

Investeringsontvangsten

€ 20.046,78

Tekort :

€ 13.071,93

Overschot :

€ 0,00

Tekort vorige jaren :

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00

Overschot vorige jaren :
Exploitatietoelage gemeente :
Positief resultaat :

€ 687,06
€ 13.540,00
€ 1.155,13

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B., de Gouverneur van de provincie OostVlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44 te 1070 Brussel.
14. OCMW. - Jaarrekening 2016. Kennisname.
Gelet op de organieke wet van 8.7.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.6.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016, vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van
4.5.2017;
Gelet op het schrijven dd. 4.5.2017 van het OCMW waarbij de jaarrekening werd overgemaakt aan de gemeenteraad
met het verzoek eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van de heer Gouverneur;
Overwegende dat er geen opmerkingen of opmerkingen worden geformuleerd bij dit ontwerp van jaarrekening;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. - De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
in zitting van 4.5.2017.
Art.2. - Er worden geen bezwaren en/of opmerkingen geformuleerd.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de voorzitter van het OCMW en aan de heer
Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen.

15. Jaarrekening 2016 van de gemeente.
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening met de wettelijke rapporten, met name de beleidsnota, de financiële nota, de
samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening 2016;
Overwegende dat de partij N-VA niet kan akkoord gaan met het gevoerde beleid waardoor het positief resultaat van de
rekening te hoog oploopt;
Overwegende dat er in de gemeente nog tal van investeringen gepland zijn; o.a. de aanleg van het gescheiden
rioleringsstelsel, verbeteringswerken aan de wegen,…
BESLUIT met 8 ja-stemmen en 2 neen-stemmen vanwege de partijN-VA :
Art.1. - De jaarrekening 2016 van de gemeente als volgt vast te stellen :


exploitatieresultaat : een positief saldo van € 516.135,82.



investeringsresultaat : een negatief resultaat van € 342.315,27.



opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen : positief
saldo van € 13.067,00. Er werden in 2016 geen nieuwe leningen opgenomen.

Art.2.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2016 toe te zenden aan de heer
Gouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket.
Art.3.- De jaarrekening 2016 digitaal aan te leveren aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur via het onderdeel
BBC-DR (Digitale Rapportering) van het digitaal loket onder de vorm van een XML-bestand en een XBRL-bestand.
Art.4.- Afschrift van dit besluit, samen met een exemplaar van de jaarrekening 2016 te overhandigen aan de financieel
beheerder.
Volgend agendapunt wordt op verzoek van de partij N-VA toegevoegd aan de agenda :

16. Motie “Rookmelders voor de inwoners van Horebeke”.

Dhr. Dieter Verscheure, gemeenteraadslid van de N-VA, wijst op de gevaren van woningbranden en stelt voor om aan
elk gezin een gratis rookmelder ter beschikking te stellen.
De voorzitter bevestigt dat thans reeds een rookmelder wordt overhandigd aan gezinnen die een nieuwe woning
oprichten in de gemeente.
Hij stelt ook voor om dit systeem te behouden omdat de aankoop van rookmelders voor elke gezin in de gemeente een
te zware uitgave is en ook niet gegarandeerd is dat de rookmelder efficiënt zal worden gebruikt.
De partij N-VA gaat slechts gedeeltelijk akkoord met de huidige werkwijze

17. Vragen en antwoorden.

Op de zitting van de vorige gemeenteraad werden volgende mondelinge vragen gesteld. Ze worden thans
als volgt beantwoord.
Vragen van N-VA raadslid Dieter Verscheure :


Kan de gemeente een cursus “internet-gebruik” inrichten voor de inwoners van de gemeente ? De
gemeente heeft nu een vernieuwde website en een app-toepassing maar sommige gebruikers zijn
niet op de hoogte van de mogelijkheden die deze toepassingen te bieden hebben.

De gemeenteraad gaat niet in op dit voorstel.


Kan er meer informatie gegeven worden omtrent de vergoeding van de mandatarissen in de
intercomunales ?
Dhr. Verscheure verklaart dat hij inmiddels voldoende op de hoogte is van de wettelijke
vergoedingen en geen verdere uitleg hoeft.

 Wat is de kostprijs van de geplande investeringen voor de aanleg van het gescheiden
rioleringsstelsel?
Schepen Robert De Meuleneire geeft een overzicht van de geplande werken. Hij verklaart tevens
dat veel afhangt van de overname van projecten door de VMM en de restauratietoelagen van
Onroerend Erfgoed.
Dhr. Verscheure vraagt een overzicht tegen de volgende gemeenteraad.
Het overzicht zal schriftelijk worden overgemaakt.
Vragen van N-VA raadslid Katelijn Moerman :


Is de gemeente bereid om de rentelast in het kader van de Vlaamse Energielening ten laste nemen ?
Zij wenst een reductie van de energievraag van woningen door het stimuleren van structurele
energiebesparende ingrepen en de inwoners extra aanmoedigen om te investeren in efficiënte en
hernieuwbare energie.
Haar voorstel : een renteloze Vlaamse Energielening voor iedere bewoner en dus niet enkel voor
de sociale doelgroep die aan 0 % leent. Mevr. Katelijn Moerman merkt op dat de impact op de
financiën eerder beperkt is en verwijst daarbij naar de stad Oudenaarde waar dit budget beperkt is
tot € 12.000.
Antwoord van de voorzitter : De vraag kan nog eens behandeld worden in de volgende
gemeenteraad.



Heeft de gemeente al een omgevingsambtenaar ?
De toepassing van de omgevingsvergunning is uitgesteld tot 1.1.2018. Voorlopig wordt de taak
van omgevingsambtenaar nog uitgevoerd door de secretaris.



Wordt er voldoende geïnvesteerd in de opleiding van het gemeentepersoneel ? Er zijn financiële
middelen voorzien in het budget voor relevante bijscholing van het gemeentepersoneel.



Wat is de stand van zaken van het Mobiliteitsplan ?
Schepen De Meuleneire bevestigt dat dit plan in een eindstadium is en volgende maand kan
behandeld worden op de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in voormelde zitting.
De secretaris,

Freddy De Cuyper

De burgemeester-voorzitter,

Joseph Browaeys

