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Punt 1
Goedkeuring verslag gemeenteraad 21 oktober 2014
GOEDGEKEURD

Punt 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
2.1. Gaselwest – Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2014
2.1.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten.
2.1.2. Goedkeuring wijziging statuten
De Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest gaat door op woensdag 10 december 2014
met volgende agenda:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de aangesloten maatschappij (Electrabel nv)
door de openbare vennoten – stand van zaken
2. Statutenwijzigingen:

a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging
aan het doel en omvorming van de huidige rechtsvorm naar opdrachthoudende vereniging en
daarmee gepaard gaande wijziging van categorieën van aandelen en winstbewijzen.

b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen

3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2015
4. Uitkering voorschot op dividend 2014 – Bekrachtiging
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis - Bekrachtiging
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Voorgesteld wordt om de in zitting van  5 februari 2013 aangeduide vertegenwoordigers opdracht te
geven om voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.2. FIGGA – Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 2014.
2.2.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten.
2.2.2. Goedkeuring wijziging statuten
De Buitengewone Algemene Vergadering van FIGGA gaat door op woensdag 10 december 2014 met
volgende agenda :
1. Statutenwijziging
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2. Verkoop ECS
3. Deelname in W4F (Wind for Flanders) voortzetting van EGPF
4. Strategie voor het boekjaar 2015
5. Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.2.3. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
In toepassing van artikel  44 van het nieuwe decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking moeten de vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering van
de intercommunales waarbij deze gemeenten aangesloten zijn, aangeduid worden door de
gemeenteraad.
De statuten van FIGGA voorzien op heden nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden
voor de ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per
algemene vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit
mag geen lid zijn van de raad van bestuur van FIGGA.
JOHAN DELRUE, SCHEPEN,  WONENDE TE  8570 ANZEGEM - KERKSTRAAT 131,
AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE EN RIK COLMAN,
SCHEPEN WONENDE TE  8570 ANZEGEM - KERKSTRAAT 24, AAN TE DUIDEN ALS
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE
OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
FIGGA OP WOENSDAG 10 DECEMBER 2014.

2.3. Leiedal – Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2014.
2.3.1. Kennisname en goedkeuren agendapunten.
De Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal gaat door op donderdag 11 december 2014 met
volgende agenda:
1. Jaaractieplan 2015
2. Begroting 2015
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015
4. Aanstelling nieuwe leden Raad van Bestuur
5. Aanvullende interessein wederzijdse exclusiviteiten
6. Varia
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
De statuten van Leiedal voorzien voorlopig nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden
voor de ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per
algemene vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit
mag geen lid zijn van de raad van bestuur van Leiedal.
GOEDGEKEURD

2.3.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
JEREMIE VANEECKHOUT, SCHEPEN, 8570 ANZEGEM – STATIESTRAAT 79/0003,
AAN TE DUIDEN ALS EFFECTIEF VERTEGENWOORDIGER  NAMENS HET
GEMEENTEBESTUUR OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
LEIEDAL VAN 11 DECEMBER 2014.

JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID, 8570 ANZEGEM –
BEUKENHOFSTRAAT 48, AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER  NAMENS HET GEMEENTEBESTUUR OP DE
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL VAN 11 DECEMBER
2014.

2.4. Intergementelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen Psilon –
Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2014.
2.4.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten
De buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematorium-
beheer Zuid-West-Vlaanderen gaat door op  11  december 2014 met volgende agenda:
1. Vaststelling werkprogramma 2015
2. Vaststelling begroting 2015
3.Goedkeuring oprichting en deelname vzw VNOC
4. Afschaffing verplaatsingsvergoeding algemene vergadering
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.4.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De statuten van Psilon voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen
lid zijn van de raad van bestuur van Psilon.
HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT JOLANTA STEVERLYNCK-
KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID, WONENDE 8570 ANZEGEM -
BEUKENHOFSTRAAT 48,  AAN  ALS VERTEGENWOORDIGER VOOR DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 11 DECEMBER 2014 VAN DE
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-
VLAANDEREN, PSILON.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN ANZEGEM STELT   MIA TACK-DEFOIRDT, SCHEPEN,
WONENDE 8570 ANZEGEM, ELF NOVEMBERLAAN 79,  AAN ALS
PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING OP  11  DECEMBER 2014 VAN DE
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-
VLAANDEREN, PSILON.

2.5. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem – Bijzondere Algemene
Vergadering  van 16 december 2014.
2.5.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten.
De Bijzondere Algemene Vergadering  van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-
Bissegem gaat door op dinsdag 16 december 2014 met volgende agenda:
1. Bespreking van de strategie, waaronder de beheershervorming, de overige geplande activiteiten
en de begroting van de W.I.V. voor het jaar 2015
2. Varia.
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.5.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De statuten van W.I.V. voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen
lid zijn van de raad van bestuur van W.I.V.
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JOLANTA STEVERLYNCK-KOKOSZKO, GEMEENTERAADSLID, WONENDE 8570
ANZEGEM – BEUKENHOFSTRAAT 48,  AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER
VAN DE GEMEENTE OP DE    BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16
DECEMBER 2014  VOOR DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD
WEVELGEM-BISSEGEM (W.I.V.).

RIK COLMAN, SCHEPEN, WONENDE 8570 ANZEGEM – KERKSTRAAT 24, AAN TE
DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE
OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2014  VOOR
DE WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM
(W.I.V.).

2.6. Imog - Buitengewone Algemene Vergadering 16 december 2014.
2.6.1. Kennisname en goedkeuring agendapunten.
De Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare
Gezondheid gaat door op dinsdag 16 december 2014 met volgende agenda:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2015
2. Begroting 2015
3. Varia – BW2E
Voorgesteld wordt om de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om
voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
GOEDGEKEURD

2.6.2. Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De statuten van Imog voorzien nog niet dat een vertegenwoordiger kan aangeduid worden voor de
ganse legislatuur zoals voorzien in de recente decreetswijziging. Voorlopig zal dus nog per algemene
vergadering een vertegenwoordiger en/of plaatsvervanger moeten aangeduid worden. Dit mag geen
lid zijn van de raad van bestuur van Imog.
SCHEPEN GINO DEVOGELAERE, SCHEPEN – WONENDE 8570 ANZEGEM –
KLIJTSTRAAT 4, AAN TE DUIDEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE
OP DE   BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  16 DECEMBER 2014
VOOR DE  INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN
HET GEWEST KORTRIJK (IMOG).

YOURI DEVLAMINCK, GEMEENTERAADSLID – WONENDE 8570 ANZEGEM –
BEUKENHOFSTRAAT 110, AAN TE DUIDEN ALS PLAATSVERVANGEND
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2014 VOOR DE  INTERCOMMUNALE
MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID IN HET GEWEST KORTRIJK
(IMOG).

Punt 3. Financiën
3.1. Financiële en logistieke ondersteuning niet-gemeentelijke initiatief:
Bekrachtiging collegebesluit van 13 oktober 2014 strekkende tot het verstrekken van een
tussenkomst van 100 euro aan Toneelvereniging Lust in ’t Schoone voor het huren van stoelen
ten behoeve van hun toneelvoorstellingen in de maand december 2014.
Op 13 oktober 2014 besliste het college om 100 euro tussenkomst toe te kennen aan de
toneelvereniging ‘Lust in ’t Schoone’ voor de huur van stoelen  ter gelegenheid van hun
toneelvoorstellingen die gepland zijn in december in de Hugo Verriestzaal te Ingooigem.
Van hogervermelde toneelvoorstellingen  is het gemeentebestuur  geen organisator en ook geen
mede-organisator.
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Dergelijke uitgave  (financiële tussenkomst) kan dan ook niet zo maar ten   laste van het
gemeentebestuur  genomen worden  zonder een beslissing van de gemeenteraad.   Daarom wordt
voorgesteld dat de gemeenteraad deze collegebeslissing bekrachtigt in afwachting dat het er een
algemeen toelagereglement komt dat dergelijke gevallen opvangt.
WERD BEKRACHTIGD

3.2. Goedkeuring stellen bankwaarborg van 50.000 euro ten voordele van de VZW Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond, tot zekerheid van de goede uitvoering van de organisatie van
verschillende Belgische Kampioenschappen 2018-2020.
Het gemeentebestuur besliste eind 2013 in te tekenen op de organisatie van het Belgisch
Kampioenschap op de weg elites met contract voor het jaar 2020 en op het Belgisch kampioenschap
op de weg junioren en het Belgisch Kampioenschap Mountainbike in één van de jaren daarvoor.
Met zijn brief van  5 mei 2014 bevestigde bondsvoorzitter Tom Van Damme (vzw KBWB)   dat de
organisatie van onderstaande Belgische Kampioenschappen toegewezen werd aan de gemeente
Anzegem:
2018: BK MTB XCO
2019: BK op de weg voor junioren (dames en heren)
2020: BK op de weg voor profs (dames en heren).
Tot zekerheid van de goede uitvoering van de organisatie werd door de KBWB aan de gemeente een
voorschot van 50.000 EUR gevraagd. Met goedkeuring van de KBWB kan dit voorschot omgezet
worden in een bankwaarborg gesteld door de gemeente Anzegem ten voordele van de KBWB.
Inmiddels verleende Belfius Bank NV haar akkoord met de uitgifte van hogervermelde
bankwaarborg. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor de nodige goedkeuring te verlenen.
Naarmate de effectieve organisatie-datum nadert, bestaat de mogelijkheid dat deze bankwaarborg
dient verhoogd te worden. Indien deze situatie zich voordoet, dan wordt deze beslissing opnieuw
voorgelegd aan de raad.
GOEDGEKEURD

3.3.  Overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv
3.3.1. Akkoord tot aanvaarding van het aan de gemeente voorgestelde aanbod tot overname
van de aandelen Electrabel nv binnen de intercommunale vereniging Gaselwest.
3.3.2. Akkoord om opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29
december 2014 de bedragen ter betaling van de overnameprijs over te maken aan Electrabel
nv.

Overname aandelen en optimalisatie kapitaalbezit n.a.v. exit Electrabel – kapitaalverhoging

Op het einde van dit jaar zal Electrabel haar participatie in de Vlaamse gemengde
distributienetbeheerders (DNB’s) verkopen. Deze exit van Electrabel uit Gaselwest is de resultante
van het decreet Intergemeentelijke samenwerking, dewelke stelt dat de lidmaatschap van een private
partner in een intercommunale dient beëindigd te zijn uiterlijk tegen 1 januari 2019.
Voor de gemeenten heeft de uitstap enkel boekhoudkundige gevolgen. Het voorstel inzake
financiering van deze exit van Electrabel is door Gaselwest zo opgezet geworden, dat deze geen
cash-stroom voor de gemeenten met zich meebrengt. Om deze exit van Electrabel (en de overname
van de aandelen van Electrabel door de openbare besturen) zonder cash-stroom voor de gemeenten
te realiseren, wordt er in eerste instantie een kapitaalverhoging doorgevoerd (:incorporatie van
reserves in het kapitaal). Deze kapitaalsverhoging is nodig, zodat Gaselwest vervolgens een
kapitaalvermindering kan doorvoeren (een kapitaalvermindering ten bedrage van de onderhandelde
overnameprijs van de aandelen van Electrabel). Op die manier wordt de schuld die voor de
gemeenten ontstaat ingevolge de overname van de aandelen van Electrabel, gecompenseerd door de
vordering dewelke ontstaat ingevolge de kapitaalvermindering doorgevoerd door Gaselwest.
Bovendien stelt Eandis overbruggingskredieten ter beschikking van Gaselwest, zodat deze operatie
voor de gemeenten effectief zonder cash-stroom kan doorgaan.
Deze operatie zal vanzelfsprekend opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening.
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Op 27 augustus 2014 kwam tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst
tot stand aangaande enerzijds de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (DNB) en anderzijds de verkoop van de participatie van
de Vlaamse zuivere financieringsverenigingen en van IBE en van IBG in Electrabel Customer
Solutions (ECS), die één ondeelbaar geheel vormt.
Op het vlak van distributienetbeheer omvat de (verkoop)transactie de hiernavermelde stappen,
waarvan een gedeelte reeds beslist werd door de Raad van Bestuur van o.a. Gaselwest en een ander
gedeelte te beslissen is door de openbare vennoten zelf.
De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft in zitting van 5 september 2014 het dossier behandeld.
A/ Realisatie van exit Electrabel

1. Akteneming van de overnameprijs per activiteit voor Gaselwest
De overnameprijs voor de aandelen A2 van Electrabel nv binnen Gaselwest bedraagt:
133.883.953,03 euro voor de aandelen Ae2 (activiteit elektriciteit) en

71.567.885,01 euro voor de aandelen Ag2 (activiteit aardgas).
2. bepaling van het aandeel van elke individuele openbare vennoot in de overnameprijs per
activiteit van Gaselwest met aanbod en goedkeuring door de Raad van Bestuur van de
overdracht van de participatie van Electrabel nv (aandelen A2) in Gaselwest.
De overnameprijs wordt per activiteit onder de individuele openbare vennoten van Gaselwest
verdeeld op basis van het aantal aandelen A,F en winstbewijzen E”1 die elke openbare vennoot
op 31 december 2013 bezat. Op basis van voormeld aandeel van iedere openbare vennoot in de
totale overnameprijs wordt door de Raad van Bestuur van Gaselwest een aanbod tot overname
van de aandelen Electrabel nv schriftelijk overgemaakt aan  elke openbare vennoot.
Overeenkomstig de statutaire bepalingen heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht
aan dergelijke overname, die uitsluitend onder vennoten kan gebeuren onder de opschortende
voorwaarden van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv.De
overnameprijs en het aantal over te nemen aandelen  voor onze gemeente is:

 2.162.944,18 euro voor de activiteit elektriciteit (44.073 aandelen Ae2)
 273.651, 94 euro voor de activiteit gas (5.211 aandelen Ag2)

3.Financiering van de aandelenovername
Voor de financiering van de aandelenovername van Electrabel nv werd, rekening houdend met
een gelijke behandeling van alle vennoten en de neutraliteit voor de gemeentelijke begrotingen,
ervoor geopteerd om de verrichting via een kapitaalvermindering te organiseren.
a. Om de verrichting binnen elke distributienetbeheerder op een identieke wijze te kunnen

verrichten, heeft de Raad van Bestuur in functie van een gelijke behandeling van de
vennoten beslist om voorafgaandelijk aan de kapitaalvermindering een incorporatie van de
binnen Gaselwest per 31 december 2013 aanwezige onbeschikbare reserves te realiseren.
Deze incorporatie van onbeschikbare reserves wordt voorgesteld als een kapitaalverhoging
zonder uitgifte van nieuwe aandelen en is onder de opschortende voorwaarde van de
realisatie van de overname van de aandelen A2 van Electrabel nv door de betrokken
openbare vennoten. Het aandeel van elke openbare vennoot binnen de incorporatie wordt
bepaald op basis van het aantal aandelen A in haar bezit na overname van de aandelen van
Electrabel nv.

b. Aansluitend op de incorporatie van de onbeschikbare reserves werd tot een
kapitaalvermindering beslist ten belope van de overnameprijs van de aandelen A2 van
Electrabel nv, toe te passen op de aandelen A na overname van de aandelen A2 van
Electrabel nv, onder de opschortende voorwaarde van effectieve overname van de aandelen
van elektrabelnv. Deze kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling op de
aandelen A.
De openbare vennoten geven Eandis cvba opdracht om de uit de kapitaalvermindering
binnen Gaselwest aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs voor de
aandelen Ae2 en Ag2 van Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv.
Eandis cvba verricht deze betalingstransactie kosteloos vermits deze geschiedt in het kader
van haar exploitatieopdracht binnen Gaselwest waaronder het beheer van de financiële
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middelen. De betaling wordt contractueel voorzien op 29 december 2014 met ingenottreding
m.b.t. de overgenomen aandelen vanaf 3O december 2014.
De terugstorting op kapitaal wordt via Eandis cvba aangewend voor betaling van de
overnameprijs van de overgenomen aandelen en houdt dus geen cashbeweging in ricxhtin
de openbare vennoten. Aangezien de kapitaalvermindering door terugbetaling op de
aandelen A de overname van de aandelen van Electrabel nv binnen de
distributienetbeheerders zonder effect blijft voor de gemeentebegrotingen wordt ervan
uitgegaan  dat de openbare vennoten dit via een positief raadsbesluit zullen bevestigen, wat
trouwens als voorwaarde geldt om de effectieve exit van Electrabel nv re kunnen realiseren.

AKKOORD

3.3.3.Goedkeuring bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit
n.a.v. exit Electrabel nv.
Optimalisatie aandelenbezit in functie van de huidige requlatoire doelverhouding
Rekening houdend met de gekende regulatoire doelverhouding (eigen vermogen versus geïnves-
teerde kapitalen (GlK) of de zogenaamde S-factor) en de impact ervan op de vergoeding van het
eigen vermogen, wordt voorzien in bijkomende maatregelen ter optimalisatie van het aandelenbezit.
ln een eerste stap wordt voorzien in een kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen A door
de omzetting van de aandelen F en winstbewijzen E”.
ln een tweede stap wordt, in functie van het niveau van de S-factor, nl. naargelang deze na de
eerste stap kleiner of groter is dan de huidig gekende regulatoire doelverhouding (= 33% van de
GIK), een uitbreiding van het bedrag van de kapitaalverhoging met omzetting van de bestaande
winstbewijzen E naar aandelen A en/of cash voorzien.
Momenteel is bij Gaselwest de S-factor in de activiteit elektriciteit lager dan 33% en in de activiteit
gas hoger dan 33%.
Aldus heeft de Raad van Bestuur voor de activiteit elektriciteit beslist tot kapitaalverhogingen door
omzetting van de aandelen F, winstbewijzen E" (eerste stap) en door omzetting van de winstbewijzen
E en aangevuld met een gedeelte cash (tweede stap).
De omvang van de kapitaalverhoging per vennoot wordt bepaald door toepassing van de hoogste
verhouding van de door een vennoot onderschreven en volgestorte winstbewijzen E per 31 december
2013 t.o.v. het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de
waarde van de aandelen A van elke vennoot.

1. Voor de bezitters van winstbewijzen E werd door de Raad van Bestuur beslist om de
winstbewijzen E om te zetten in aandelen A zodat enkel het eventueel saldo als bijkomende
aandelen A in cash kan worden onderschreven.

2. De openbare vennoten die geen winstbewijzen E bezitten, zullen enkel kunnen beslissen
om bijkomende aandelen A in cash te onderschrijven.

lndien een gemeente zou beslissen om geen bijkomende aandelen A in geld te onderschrijven, dan
worden haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden voor eventuele latere kapitaal-
verhogingen waardoor de rechten van de aandeelhouders van aandelen A en winstbewijzen E op
gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd.

Voor de activiteit aardgas blijft de kapitaalverhoging beperkt tot een omzetting van de aandelen F
en winstbewijzen E" (eerste stap), vermits de S-factor > 33 %.

De optimalisatie van het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding geschiedt
onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit van Electrabel nv (overname
aandelen Ae2 en Ag2), die gerealiseerd dient te zijn per 29 december 2014.

Van zodra de toekomstige Vlaamse tariefmethodologie (VREG), inzonderheid wat betreft de regu-
latoire doelverhouding en de impact ervan op de vergoeding, definitief gekend is en vastligt, zal de
kapitaaltoestand per distributienetbeheerder herbekeken worden in functie van mogelijke verdere
optimalisatie.
Concreet voor Gaselwest werd tot een bijkomende kapitaalverhoging beslist ten bedrage
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van
Eerste stap

Activiteit elektriciteit
150.486.808,81 euro met uitgifte van 5.754.417 aandelen A met omzetting van de bestaande
aandelen F en winstbewijzen E" voor het integrale bedrag.

Activiteit aardqas
81.844.470,76 euro met uitgifte van 2.992.564 aandelen A met omzetting van de bestaande
aandelen F en winstbewijzen E" voor het integrale bedrag.

Tweede stap
Activiteit elektriciteit
60.201.537,24 euro met uitgifte van 2.302.065 aandelen A
- met omzetting van de bestaande winstbewijzen E ten bedrage van 10.682.690,78 euro of

408.492 aandelen A
- en een cashgedeelte ten bedrage van 49.518.846,46 euro of 1.893.573 aandelen A.

Door de omzetting van de aandelen kunnen minimale verschillen in de afronding ontstaan die fi-
nancieel verrekend worden per individuele vennoot.
Het aandeel van iedere individuele openbare vennoot in de bijkomende kapitaalverhoging (cashge-
deelte) wordt weergegeven in aantal aandelen en in euro. Het gaat om maximale bedragen.

Met betrekking tot het cashgedeelte wordt aan de openbare vennoten verzocht via gemeente-
raadsbeslissing hun beslissing met betrekking tot de onderschrijving en volstorting mee te
delen.
Betaling wordt verwacht in de periode 2 januari - 9 januari 2015.
GOEDGEKEURD
3.4.  Akkoord verkoop aandelen ECS en aanwending ontvangsten voor intekening in
kapitaalverhoging Gaselwest.
Gelijktijdig met de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van
Gaselwest wordt de verkoop van de participatie van FIGGA in Electrabel Customer Solutions (ECS)
gerealiseerd. Deze twee transactie vormen één ondeelbaar geheel.
FIGGA ontvangt volgens het akkoord € 14.921.773,87 (waarvan € 456.585,77 toewijsbaar aan IFIGA)
cash van Electrabel voor zijn belang in ECS. Netto, betekent dit voor de gemeenten een bedrag van €
14.005.187,48.
De formele bestemming van de gelden behoort tot de besluitvorming van de algemene vergadering
van juni 2015 die zijn goedkeuring dient te geven aan de jaarrekening 2014, de bijbehorende
rapportering en het voorstel van resultaatbestemming. Vandaar dat de mogelijkheid tot borgstelling
wordt opgenomen.
Het is de intentie van de raad van bestuur om de maximale keuzevrijheid aan de gemeenten te geven.
De raad van bestuur besliste daarom deze middelen toe te voegen aan de beschikbare reserves van
FIGGA met oog op de financiering van mogelijke kapitaalverhogingen in het bijzonder deze van
Gaselwest en/of schuldafbouw van de Gaselwest- schulden die nog bij FIGGA uitstaan.
Merk hierbij op dat er geen concrete plannen voor kapitaalverhogingen op niveau van Fluxys
(Publigas) of Elia (Publi-T) bekend zijn, maar zij in de toekomst nagenoeg zeker zullen plaatsvinden.
Om te vermijden dat hiervoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn, wordt afstand gevraagd van
een deel van de inkomsten uit het deel van de kapitaalverhoging Gaselwest dat met ECS-gelden
gefinancierd wordt.
Aan de gemeente wordt gevraagd € 278.199,98. te herinvesteren in Gaselwest mits gedeeltelijke
afstand dividend en borgstelling op eenvoudig verzoek.
AKKOORD

Punt  4. Patrimonium
4.1. Goedkeuren akte van overdracht prefabgebouw ’t Klokske, Vichtsesteenweg +115 aan de
gemeente.
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Akte van overdracht van het prefabgebouw (’t Klokske genaamd) met een oppervlakte van 01a64ca
gelegen aan de Vichtsesteenweg +115 (naast de Sint-Theresiakerk) geplaatst op gemeentegrond
(06a92ca) en de inboedel toebehorende aan de vzw Parochiale Belangen Heirweg, Schaagstraat 90,
8570 Anzegem mits een vergoeding van € 1,00.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de opname van
het gebouw in het gemeentelijk patrimonium en het verder ter beschikking te stellen van de
plaatselijke gemeenschap, zolang er geen alternatief beschikbaar is.
De plaatselijke school zal het goed kosteloos kunnen gebruiken mits de nodige afspraken worden
gemaakt tussen de school en het Gemeentebestuur van Anzegem met betrekking tot een gedeeld
sleutelbeheer en de energiekosten. De inboedel, in eigendom van de school, blijft in ’t Klokske ter
beschikking gesteld.
GOEDGEKEURD

4.2. Verkoop pastorieën:
4.2.1. Vichte, Cottereelstraat 12: goedkeuren collegebeslissing van 27 oktober 2014 tot
wijziging ontwerp van verkoopsovereenkomst
Beslissing van het schepencollege van 27 oktober 2014 houdende goedkeuring van het aangepaste
ontwerp van verkoopsovereenkomst tussen de gemeente en de koper(s) voor het woonhuis met
afhangen op en met grond, gestaan en gelegen aan de Cottereelstraat 12, 8570 Anzegem, ten
kadaster gekend als 6de afdeling, Sie A nr. 424N met een gekende oppervlakte volgens kadaster van
970ca, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad van heden. Het
bod van de koper (dat voldoet aan de vastgestelde instelprijs) werd door het schepencollege in zitting
van 27 oktober 2014 aanvaard.
De verkoop werd bekend gemaakt via de webstek van de aangestelde verkoper, verschillende
immosites, aanplakking ter plaatse, publicaties in verschillende regionale kranten en/of weekbladen.
GOEDGEKEURD

4.2.2. Tiegem, Neerstraat 5: goedkeuren collegebeslissing van 3 november 2014 tot wijziging
instelprijs en ontwerp van verkoopsovereenkomst.
Beslissing van het schepencollege van 3 november 2014 houdende verlaging van de instelprijs van €
230.000,00 naar € 225.000,00, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
gemeenteraad van heden.

Beslissing van het schepencollege van 3 november 2014 houdende goedkeuring van het aangepaste
ontwerp van verkoopsovereenkomst tussen de gemeente en de koper(s) voor het woonhuis met
afhangen op en met grond, gestaan en gelegen aan de Neerstraat 5, 8573 Anzegem, ten kadaster
gekend als 5de afdeling, Sie B delen van nr. 778H zoals is aangeduid op het meetplan d.d. 21
augustus 2014 van beëdigd landmeter-expert Bart Degezelle, onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de gemeenteraad van heden. Het bod van de koper (dat voldoet aan de verlaagde
instelprijs) werd door het schepencollege in zitting van 3 november 2014 aanvaard.
De verkoop werd bekend gemaakt via de webstek van de aangestelde verkoper, verschillende
immosites, aanplakking ter plaatse, publicaties in verschillende regionale kranten en/of weekbladen.
GOEDGEKEURD

4.3. Goedkeuren instelprijs voor verkoop gemeentelijke eigendom Dorpsplein 29.
De instelprijs voor de onderhandse verkoop van de gemeentelijke eigendom Dorpsplein 29 na
publicatie aan de meest biedende wordt vastgesteld op € 200.000,00.
GOEDGEKEURD

4.4. Principiële beslissing tot  het toekennen van een naam aan verschillende wegels:
 tussen Tjampensstraat-Lijsternest: Waashoek of Rootplanke
 tussen Vossestraat en Ingooigemstraat: Pistolveld
 onder spoorlijn Vichte: Stropuytweg
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 tussen Kleine Leiestraat en Tempeliersstraat: Maalbeekweg
 tussen Ouden Heirweg en Kalkstraat: Barzeweg
 tussen Dolderstraat en Fonteinstraat: Dolderweg
Het gemeentebestuur heeft veel aandacht voor trage wegen en heeft daarom besloten om elk jaar
een aantal wegels die opengesteld zijn  voor het publiek een naam te geven. Dit jaar werd prioriteit
gegeven aan de wegels die opgenomen zullen zijn in het wandelnetwerk ‘Land van Streuvels’ dat in
april van volgend jaar geopend wordt. Het betreft volgende wegels:
 tussen Tjampensstraat-Lijsternest: Waashoek of Rootplanke
 tussen Vossestraat en Ingooigemstraat
 onder spoorlijn Vichte
 tussen Kleine Leiestraat en Tempeliersstraat
 tussen Ouden Heirweg en Kalkstraat
 tussen Dolderstraat en Fonteinstraat
De meeste van de voorgestelde namen zijn historisch gegroeid en gelinkt aan de locatie of via
mondelinge overlevering doorgegeven.  Voor sommige wegels was de naamgeving evident of al
genoegzaam in de volksmond gekend zoals bijvoorbeeld Barzeweg of Pistolveld.  Voor andere wegels
diende  vooraf de Atlas der Buurtwegen geconsulteerd te worden.    De naamgeving wordt alleszins
aan een openbaar onderzoek onderworpen evenals aan het advies van de Cultuurraad.  Alle plannen,
met de ligging van de voetwegels bevinden zich in het dossier.
GOEDGEKEURD

Punt 5. Jeugd
Bekrachtiging collegebeslissingen van 27 oktober en 10 november 2014 houdende
goedkeuring eenmalige afwijking gebruikersreglement jeugdlokalen voor overnachting
Chiroleiders Anzegem periode  7 tot en met 14 november   in de jeugdlokalen De Wortel.
De Chiroleiding Anzegem vroeg  in zijn e-mail van 18 oktober  2014  om  toelating te krijgen om met
de leiders en leidsters te overnachten in het chiroheem De Wortel. Het betreft de periode van
zondagavond 9 november tot vrijdagavond 14 november 2014. In het gebruikersreglement
goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2013 staat dat zulks verboden is.  Gezien de
leefweek reeds  startte  vóór de datum van de gemeenteraadszitting werd de aanvraag aan het
schepencollege voorgelegd. Het college hechtte op 27 oktober  2014 principieel zijn akkoord aan deze
aanvraag op basis van het gunstig advies van de Jeugddienst en mits er goede afspraken worden
gemaakt. Inmiddels ontvingen we een wijziging van de data voor de leefweek:

 Chirojongens Anzegem: van 7 tot en met 14 november 2014.
 Chiromeisjes Anzegem: van 9 tot en met 14 november 2014.

De brandweerdiensten stelden voor deze leefweek een gunstig brandpreventieadvies (d.d. 30 oktober
2014). Ook de verzekering werd op de hoogte gebracht. (inmiddels ook de gewijzigde data
doorgegeven)
Gunstig advies jeugdraad d.d. 26 oktober 2014.
GOEDGEKEURD

Punt 6. Punten gevraagd door raadsleden
6.1. Activeren van en prioriteit geven aan de opmaak van RUP 7.1 Jagershoek fase 3
WERD AFGEVOERD

6.2. Plaatsing van het authentieke verslag van een gemeenteraad op het extranet en wijziging
van artikel 4, 8e alinea van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
GEEN STEMMING

6.3. Beëindiging van de samenwerking met de cvba-so AnzinAnz voor het intern busvervoer
van schoolkinderen na het aangaan van een overeenkomst met een andere onderneming.
BESLISSING TOT BEHANDELING IN GESLOTEN ZITTING
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6.4. Aanbrengen van correcties in verschillende verslagen van het College
GOEDGEKEURD

6.5. Weigering tot betaling factuur aan Gaselwest/Eandis.
TOEGELICHT, GEEN STEMMING

6.6.Bekrachtiging van de inhoud van de brief d.d.  2 september 2014 van het gemeentebestuur
aan de bewoners van de Delfien Vanhautestraat en inschrijving van deze brief in het register
van de uitgaande post.
GOEDGEKEURD

Mededelingen
 Kleine windmolens – uitvoeren haalbaarheidsstudie

 Inrichten V. Moreelsplein deels voor campers

Vragen van raadsleden
1. Vraag verduidelijking ivm inrichten techniekklassen
2. Vraag stand van zaken schoolroutekaarten
3. Flight 90: vraag standpunt college en indien nog geen standpunt: vraag om de gemeenteraad

hierover te informeren;
4. Vraag om de gemeenteraadsdata niet voortdurend te wijzigen

GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING

Verderzetting behandeling punt 6.3.
Beëindiging van de samenwerking met de cvba-so AnzinAnz voor het intern busvervoer van
schoolkinderen na het aangaan van een overeenkomst met een andere onderneming.
GEEN STEMMING

Namens de gemeenteraad

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Waarnemend Gemeentesecretaris Voorzitter


