Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op
08/11/2017
Aanwezig:

C. De Jonghe, voorzitter;
G. Soete, F. Annys, J.M. Dedecker, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht;
A. Goethaels, G. Verdonck, commissieleden met raadgevende stem;
D. Fossaert, secretaris-commissie;

Verontschuldigd:

M. Declerck, commissieleden met stemrecht;

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
Commissielid met stemrecht M. Declerck is verontschuldigd;
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Openbare vergadering
1. Verslag vergadering dd. 12/09/2017 - goedkeuring
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Toelichting bij de werking van de projectvereniging Perspectief (voorheen CollaboregiO)
door dhr. Wouter Vanhecke
De gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid heeft tijdens de vorige zitting van 12/09/2017 beslist
om dhr. Wouter Vanhecke uit te nodigen teneinde op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraadscommissie algemeen beleid toelichting te geven bij de voorbije werking en realisaties
van de interlokale vereniging CollaboregiO en bij de werking van de projectvereniging Perspectief.
De heer Wouter Vanhecke van de projectvereniging Perspectief, is hiertoe voor dit agendapunt
aanwezig en geeft aan de hand van een presentatie mondelinge toelichting bij de werking en de
realisaties van de projectvereniging.
Diverse (verduidelijkende) vragen van commissieleden worden door dhr. Wouter Vanhecke
beantwoord.
Het debat wordt afgesloten.
De commissie bedankt dhr. Wouter Vanhecke voor de aanwezigheid en de toelichting.
3. TMVW - buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2017 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
Commissielid met stemrecht J.M. Dedecker neemt het woord en stelt dat er in het verleden al ruim
gedebatteerd is omtrent de omvorming van TMVW. Het commissielid herhaalt zijn standpunt dat
TMVW nog amper één derde van haar activiteiten ontplooit m.b.t. haar bestaansreden nl.
waterdistributie en tegenwoordig meer het karakter heeft van een supermarkt.
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
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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 (waaronder de
Gemeente). 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 A-vennoten 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.
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 08/06/2017 (11) i.v.m. de buitengewone algemene
vergadering van TMVW, gepland op 30/06/2017;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene
vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 teneinde de raad van bestuur toe te
laten om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren
inzake de toekomstige samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van
de toezichthoudende overheid.
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:


een omstandige motiveringsnota;



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;



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;



een ontwerp van statuten;
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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 het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is samengekomen teneinde
een gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd
ontwerp huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het
gewijzigde ontwerp van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het
oprichtingsdossier en werden aan de vennoten ter beschikking gesteld.
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 buitengewone algemene vergadering van
TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden
opgenomen:


de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;



een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
o

de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn
aangesloten en de regio waartoe zij behoren;

o

de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;

o

het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;

o het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een
gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de
originele ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité
van TMVW;
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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-DenijsWestrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden
zal worden op 22/12/2017 om 15 uur, 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;
Gezien de melding van TMVW dat volgende documenten pas beschikbaar zijn vanaf 7 of 8/11/2017
(nl. na rapport revisor):




Bijzonder verslag van de Commissaris-Revisor en het College van Commissarissen
Staat van Activa en Passiva per 30/09/2017
Kapitalisatietabel (cfr. GRB)

Gelet op het feit dat de gemeente op heden een 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 buitengewone algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van
TMVS;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1:
Gunstig advies te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22/12/2017 om 15 uur.
Artikel 2:
Gunstig advies te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Artikel 3:
Gunstig advies 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:
Gunstig advies te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS
door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) 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
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TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde
TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen.
Artikel 5:
Gunstig advies 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 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor.
Artikel 6:.
Gunstig advies 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.
Artikel 7:
Gunstig advies 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 A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 8:
Gunstig advies te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng
in cash.
Artikel 9:
Gunstig advies 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:
Gunstig advies te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de Aaandelen 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:
Gunstig advies te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die
daartoe de wens uitdrukken.
Artikel 12.
De terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVW
gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente.
Artikel 13:
Gunstig advies te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde Avennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder de
gemeente): 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.
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(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 14:
Gunstig advies te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW
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 15:
Gunstig advies te verlenen te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van Aaandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht
van terug te nemen F1-aandelen.
Artikel 16:
Gunstig advies te verlenen te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van
TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 17:
Gunstig advies te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan
deze waarvan de terugname op de buitengewone algemene vergadering van TMVW van 22/12/2017
om 15 uur zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping
van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.
Artikel 18:
Gunstig advies 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 TK- en DK -aandelen.
Artikel 19:
Gunstig advies te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW
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 20:
Gunstig advies 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 21:
Gunstig advies 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 22:
Gunstig advies 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 23:
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Gunstig advies 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 24:
Gunstig advies te verlenen te verlenen aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 25:
Gunstig advies te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van
commissarissen.
Artikel 27:
Gunstig advies te verlenen aan de opdracht van de vertegenwoordigers van de gemeente om hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad en zo aan deze
beslissingen uitvoering te geven.
Artikel 28:
Gunstig advies te verlenen aan het geven 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 29:
Gunstig advies te verlenen aan het geven 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 30:
Gunstig advies te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22/12/2017 en te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
Artikel 31:
Gunstig advies te verlenen aan de terugname van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het
kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter
gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de
gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.
Artikel 32:
Gunstig advies te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere oprichtende
gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen bij wijze van
scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun Aaandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van
TMVS.
Artikel 33:
Gunstig advies te verlenen aan het geven van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVS
teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister van TMVS in te
schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 34:
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Gunstig advies te verlenen om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan
de gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de
gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten.
Artikel 35:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.

Stemming: 4 stemmen voor, 2 stemmen tegen
4. TMVS - deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform
artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking advies
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;
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 dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder
artikel 25 e.v.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 07/10/2016(7) betreffende het oprichten van een
Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking: goedkeuring;
Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger
heeft aangeduid in dat overlegorgaan;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit met goedkeuring van het voorstel tot oprichting van TMVS dd.
11/05/2017(14) ;
Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft
overgemaakt waarin de volgende documenten opgenomen zijn:


een grondige motiveringsnota



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



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



een ontwerp van statuten

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
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Artikel 1:
Gunstig advies te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS
volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.
Artikel 2:
Gunstig advies te verlenen m.b.t. het intekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9
van de statuten zijn opgenomen.
Artikel 3:
Gunstig advies te verlenen opdat de gemeenteraad, de voorzitter van de gemeenteraad, de heer
Michel Landuyt, samen met de gemeentesecretaris, de heer Pierre Ryckewaert, zouden gelasten met
de uitvoering van de beslissing en zodoende de akte Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in
persoon, hetzij per delegatie conform art. 183bis en 184 van het Gemeentedecreet.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: 4 stemmen voor, 2 stemmen tegen
5. Infrax - buitengewone algemene vergadering dd. 04/12/2017 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Infrax;
Gezien de gemeente bij brief van 29/09/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Infrax op 4/12/2017 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 24/04/2014(11) waarbij:


Franky Annys werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de
volledige duur van de legislatuur;



Natacha Lejaeghere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;
Gehoord de voorzitter met volgende verklaring:
“Infrax West heeft op 24/10/2017 een brief gestuurd die door het secretariaat pas ontvangen
werd op 06/11/2017. Dit is dus na de verspreiding van de agenda van deze
gemeenteraadscommissie.
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Pagina 9 van 17

In deze brief werd kennis gegeven van een bijkomend agendapunt voor de buitengewone
algemene vergadering op 04/12/2017, als volgt: ‘uittreding Infrax West uit Inter-Regies’.
Dit agendapunt werd tevens toegelicht. Het komt erop neer dat de Vlaamse vennoten uit InterRegies stappen, zodat deze vereniging enkel nog bestaat voor de Brusselse en Waalse
vennoten.
Bij wijze van amendement wordt dan ook aan de raadscommissie gevraagd om rekening te
houden met dit bijkomend agendapunt op de agenda voor het bepalen van het mandaat van
de gemeentelijke vertegenwoordigers en dat ook dit bijkomend agendapunt geen aanleiding
heeft tot bezwaren of opmerkingen van deze gemeenteraadscommissie.”
Gezien artikel 20 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming over het amendement: alle aanwezige
commissieleden stemmen voor;
Het amendement is bijgevolg aanvaard;
Vervolgens wordt mondeling gestemd over het voorstel in het algemeen, met volgend resultaat: alle
aanwezige raadsleden stemmen voor;

Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene
vergadering van Infrax op 4/12/2017 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6. Efin nv - buitengewone algemene vergadering dd. 04/12/2017 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Efin nv;
Gezien de gemeente bij brief van 04/10/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Efin nv op 04/12/2017 om 17u.30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/11/2013(16) waarbij:


Kristof Devos werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de
volledige duur van de legislatuur;
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Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 07/02/2013(18) waarbij:


Tom Houthoofdt werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
voor de volledige duur van de legislatuur.

Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene
vergadering van Efin nv op 04/12/2017 om 17u30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: 4 stemmen voor, 2 onthoudingen
7. WVI - buitengewone algemene vergadering dd. 21/12/2017 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale WVI;
Gezien de gemeente bij brief van 20/10/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van WVI op 21/12/2017 om 18u.30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 11/12/2014(15) waarbij:


Schepen F. Ampe-Duron werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente
voor de volledige duur van de legislatuur;



Raadslid K. Claeys-Goemaere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;
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Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de buitengewone algemene
vergadering van WVI op 21/12/2017 om 18u.30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
8. IMWV - bijzondere algemene vergadering dd. 20/12/2017 - bepalen mandaat
vertegenwoordiger en standpuntbepaling - advies
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IMWV;
Gezien de gemeente bij brief van 27/10/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van IMWV op 20/12/2017 om 18 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien de besluiten van de gemeenteraad dd. 24/04/2014(14) en 15/01/2015(6) waarbij:
-

Kristof Devos werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente voor de
volledige duur van de legislatuur;

-

Katrien Claeys-Goemaere werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de bijzondere algemene vergadering
van IMWV op 20/12/2017 om 18 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
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Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
9. OVCO - algemene vergadering dd. 18/12/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling - advies
Commissielid J.M. Dedecker werpt op dat na 5 jaar eindelijk de kennisgeving er komt dat er met de
bouw van het crematorium zal worden gestart;
Commissielid F. Annys wijst op de bijzondere moeilijkheden die gepaard gaan met het doorlopen van
het vergunningstraject voor een crematorium;
De Gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale OVCO;
Gezien de gemeente bij mail (ontvangen op 30/10/2017) werd opgeroepen deel te nemen aan de
algemene vergadering van OVCO op 18/12/2017 om 17 uur;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 28/05/2014(7) waarbij:


Schepen M. Landuyt en raadslid N. Lejaeghere werden aangeduid als effectief
vertegenwoordigers van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;



Raadsleden G. Soete en K. Claeys-Goemaere werden aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordigers van de gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene vergadering van OVCO
op 18/12/2017 om 17 uur.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
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10. IKWV - algemene vergadering dd. 20/12/2017 - bepalen mandaat vertegenwoordiger en
standpuntbepaling - advies
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKWV;
Gezien de gemeente bij brief van 30/10/2017 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering van IKWV op 20/12/2017 om 20u.30;
Gelet op het decreet van 06/07/2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikels 39, 44 en 79 §2;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gezien de agenda van voornoemde algemene vergadering;
Gezien de gemeenteraad het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger dient te bepalen;
Overwegende dat kan ingestemd worden met de voorgestelde agendapunten;
Gezien het besluit van de gemeenteraad dd. 28/05/2014(4) waarbij:


Raadslid Natasha Lejaeghere werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente
voor de volledige duur van de legislatuur;



Raadslid Franky Annys werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente voor de volledige duur van de legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1 :
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid adviseert geen opmerkingen te formuleren, noch
bezwaren te hebben tegen de agendapunten te behandelen in de algemene vergadering van IKWV op
20/12/2017 om 20u30.
Het mandaat van de door de gemeenteraad van Middelkerke aangeduide vertegenwoordigers wordt
dan ook geadviseerd te zijn gericht op goedkeuring van bedoelde agendapunten.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
11. Bouw crematorium Oostende - waarborg op eerste verzoek ten gunste van de nog aan te
duiden kredietinstelling - advies
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de brief dd. 14/09/2017 van OVCO (Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer
in het arrondissement Oostende);
Overwegende dat de bouw van het crematorium aan de Grintweg te Oostende binnenkort van start
gaat;
Overwegende dat voor het financieren van dit werk OVCO een lening zal dienen aan te gaan;
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Overwegende dat hiertoe een marktraadpleging bij verschillende kredietinstellingen zal worden
georganiseerd;
Overwegende dat OVCO hiertoe aan de vier deelnemende gemeenten een waarborg op eerste
verzoek vraagt voor een geraamd bedrag van minimaal € 5.700.000,00 ten gunste van de nog aan te
duiden kredietinstelling;
Overwegende dat dit een raming betreft van de eerste drie van vijf percelen van de overheidsopdracht
met betrekking tot de “Nieuwbouw crematorium en ritueel landschap te Oostende”:
-

perceel 1: Gebouw (architectuur en stabiliteit) en pilootaanneming perceel 2
perceel 2: Gebouwtechnieken
perceel 3: Oventechnieken
perceel 4: Binneninrichting-meubilair
perceel 5: Omgevingsaanleg landschap 9 ha;

Overwegende dat het voor de gemeente Middelkerke gaat om een waarborg voor een geraamd
bedrag van € 941.304,54, overeenkomstig het participatieaandeel van 16,51% van de gemeente
Middelkerke in het geplaatste kapitaal van OVCO;
Overwegende dat OVCO hiervoor de principiële goedkeuring vraagt van de gemeenteraad;
Overwegende dat, nadat OVCO een kredietinstelling via marktraadpleging heeft gekozen, de concrete
overeenkomst voor borgstelling tussen elke deelnemende gemeente en de kredietinstelling aan de
gemeenteraad van elke deelnemende gemeente ter goedkeuring zal voorgelegd worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de oprichting van de gemeenteraadscommissie algemeen beleid die waakt over de
afstemming van het beleid van de gemeente op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en haar verzelfstandigde agentschappen;

Beslist:
Artikel 1:
De gemeenteraadscommissie algemeen beleid verleent principieel gunstig advies met de vraag van
OVCO om een waarborg op eerste verzoek te stellen voor een geraamd bedrag van € 941.304,54 ten
gunste van de nog aan te duiden kredietinstelling en dit in het kader van de bouw van het crematorium
aan de Grintweg te Oostende.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Voorzitter van de gemeenteraad.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 uur.
secretaris-commissie

de voorzitter

Daan Fossaert

Carine De Jonghe
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