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Punt 1. 
Goedkeuring verslag gemeenteraad 25 april 2018 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
2.1.   Intercommunale Leiedal: algemene vergadering van 29 mei 2018 -   kennisname en 
goedkeuring agendapunten   
De algemene vergadering van Leiedal gaat door op  29 mei 2018 met volgende agenda: 

1.  Verslag over de activiteiten en jaarrekening 2017 
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2017 
3. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor 
4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en stad Wervik 
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (Leideal 4.O) 
6. Varia 

Aansluitend gaat de ontmoetingsavond door. 
Voorgesteld wordt om de door de gemeenteraad van 3 april 2014 aangeduide vertegenwoordigers 
opdracht te geven om voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren. 

GOEDGEKEURD 
 
 
2.2. Intercommunale Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen Psilon  
2.2.1. Goedkeuring statutenwijziging 
2.2.2. kennisname en goedkeuring agendapunten  – Buitengewone en Gewone Algemene 
vergadering van 19 juni 2018.  
Statutenwijziging 
Het directiecomité stelt  een slagkrachtige  raad van bestuur voor met een eerder beperkt  aantal leden 
(max. 9 effectieve bestuurders) die frequent samenkomen (8X per jaar) en met een brede terugkoppeling 
naar een inhoudelijk opgewaardeerde algemene vergadering. 
Voor de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige territoriale spreiding, in verhouding tot het 
inwonersaantal in de onderscheiden deelgebieden. Er dient ook maximaal ingezet te worden op het 
informeren en betrekken van de vennoten-gemeenteraden, dit door het versterken van de halfjaarlijkse 
informatievergaderingen voor gemeenteraden en van de algemene vergaderingen. 
Voorstel bestuurssamenstelling: 

• Een raad van bestuur van 9 effectieve leden, territoriaal gespreid volgens inwonersaantal: per 
deelregio 1 mandaat per begonnen schijf van 60.000 inwoners. 
Deze deelregio’s worden als volgt gevormd: 
- Deelgebied ‘Westhoek’: de gemeenten van het bestuurlijk arrondissement Ieper, zonder de 

stad Wervik =4 gemeenten-vennoten, samen 39.128 inwoners = 1 mandaat 
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- Deelgebied ‘Leiedal’: de gemeenten van het bestuurlijk arrondissement Kortrijk plus de stad 
Wervik = 13 gemeenten-vennoten, samen 307.584 inwoners = 6 mandaten 

- Deelgebied ‘Midwest’: de gemeenten van de bestuurlijke arrondissementen Roeselare en 
Tielt = 5 gemeenten-vennoten, samen 99.340 inwoners = 2 mandaten. 

De onderlinge afstemming omtrent de voordracht van kandidaat-bestuurders zal best per deelgebied 
gebeuren, bvb. binnen de respectievelijke regiotafels van burgemeesters. 
Deze bestuurssamenstelling laat nog ruimte voor uitbreiding naar eventuele bijkomende bestuurders, 
indien er in de toekomst nog nieuwe vennoten-gemeenten zouden toetreden tot de vereniging. 

• Een gegarandeerde zetel wordt voorzien voor elke  gemeente met een crematoriumexploitatie op 
zijn grondgebied (op vandaag enkel stad Kortrijk) 

• 1 mandaat als raadgevend bestuurder is voorzien – conform art. 440 decreet – voor een 
oppositieraadsluid uit een vennoot-gemeente. Dit wordt ingevuld volgens een roterend systeem, 
wisselend om de twee jaar. En dit aflopend volgens een alfabetische lijst van de vennoten-
gemeente. 

• De eventuele coöptatie van een externe expert kan later beslist worden door de nieuwe raad van 
bestuur. 

 
Overige aanpassingen aan de statuten: 

• Afschaffen van het directiecomité 

• Genderevenwicht: de raad van bestuur mag maximum twee-derde leden van eenzelfde geslacht 
tellen 

• De mogelijkheid is voorzien voor aanduiding van onafhankelijke bestuurders en/of deskundigen 

• De mogelijkheid wordt ook voorzien voor het oprichten van comités: algemeen comité, 
adviescomités of regionale bestuurscomités 

• Er mag enkel een presentievergoeding toegekend worden aan de leden van de raad van bestuur, 
niet voor leden van comités of voor afgevaardigden op algemene vergaderingen 
 

De gemeenteraad kan deze aanpassing aan de statuten goedkeuren. 
 
De algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen gaat door op  19 juni 2018 met volgende agenda: 
(om 18u30) : buitengewone zitting algemene vergadering: 
Enig agendapunt: wijziging statuten n.a.v. Decreet Lokaal Bestuur 
 
(om 19u00) : gewone zitting algemene jaarvergadering 
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017. 
1.1. Verslag van de raad van bestuur 
1.2. Verslag van de commissaris 
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris 
4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk 

 
Voorgesteld wordt om de aangeduide vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

GOEDGEKEURD 
 
2.3. TMVS dienstverlenende vereniging: algemene jaarvergadering op 20 juni 2018:  
2.3.1. kennisname en goedkeuring  agenda. 
De algemene vergadering van TMVS dv  gaat door op  20 juni  2018 met volgende agenda: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 
       b. goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR) 
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4. verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)  
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingen  
6. Statutaire benoemingen 
7. Varia en mededelingen 

Voorgesteld wordt om een  vertegenwoordigers opdracht te geven om voormelde punten, waarvoor een 
beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

GOEDGEKEURD 
 
 
2.3.2 Aanduiden effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger  en vaststelling van mandaat. 
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 vertegenwoordiger mag geen bestuurder zijn, doch moet wel een gemeentelijk mandataris zijn.   De 
vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de periode vanaf aanduiding tot na de jaarvergadering die volgt 
op de vernieuwing van de gemeenteraden. 

GOEDGEKEURD 
 

2.4. TMVW opdrachthoudende verenging: algemene jaarvergadering op 22 juni 2018: kennisname 
en goedkeuring agenda. 
De algemene vergadering van TMVW (ov) gaat door op  22 juni 2018 met volgende agenda: 

1. Toetredingen, uitbreiding va toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
3. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2017 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)  
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Benoemingen en aanstellingen 
8. Statutaire mededelingen 

Voorgesteld wordt om de door de gemeenteraad van 14 november 2017 aangeduide vertegenwoordigers 
opdracht te geven om voormelde punten, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren. 

GOEDGEKEURD 
 

2.5.  Intercommunale  maatschappij voor Gas en Elektriciteit (Gaselwest):  
2.5.1. kennisname en goedkeuring agendapunten - algemene vergadering van 25 juni 2018 
2.5.2. verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2018 naar 1 april 2019  
2.5.3. voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 
2.5.4. Goedkeuring statutenwijziging 
Statutenwijziging: 
Naar aanleiding van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (afgekort DLB) en de 
voorgestelde fusieoperatie tussen de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba 
wordt een aantal statutenwijzigingen voorgesteld in de statuten van Gaselwest. Hierna volgt een 
overzicht van de voornaamste aan te passen elementen.  
 

1. AANPASSINGEN M.B.T. DE WERKMAATSCHAPPIJ FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA  
Het artikel 604 van het Decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 2018 
voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van 
het jaar 2018 om het distributienetbeheer te vereenvoudigen of  
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als begeleidende maatregelen met het oog op de vereenvoudiging van de structuur van het 
energiedistributienetbeheer in Vlaanderen. Onderstaande bepalingen treden in werking per 1 juli 
2018.  
 
1.1. Naamswijziging Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator cvba  
Naar aanleiding van de voorgestelde fusieoperatie tussen de werkmaatschappijen Eandis 
System Operator cvba en Infrax cvba wordt de benaming ‘Eandis System  
 
Operator’ cvba gewijzigd in ‘Fluvius System Operator’ cvba. (artikelen 2bis 9a, 4, 14 punt 8, 
16bis, 17, 19, 32, 35, 37) Fluvius System Operator cvba zal per 1 juli 2018 14 opdrachthoudende 
verenigingen – waaronder Gaselwest - als aandeelhouders tellen.  
1.2. Multi utility Fluvius System Operator cvba heeft als doelstelling om dé Vlaamse multi utility 

werkmaatschappij te zijn, waarin naast het distributienetbeheer elektriciteit en aardgas 
tevens de activiteiten in verband met riolering, (kabel)netwerken en warmte(netbeheerder) 
worden ingeschreven.  
Het doel van Gaselwest werd hiermee in overeenstemming gebracht evenals het artikel met 
betrekking tot de inbreng   en dus uitgebreid met de activiteiten (kabel)netwerken   en 
riolering   alsook met de nevenactiviteiten inzake het ter beschikking stellen van basis- en 
themakaarten in het kader van een geografisch informatiesysteem (GIS)  en de 
terbeschikkingstelling van capaciteit aan de deelnemers met het oog op data- en 
aanverwante communicatie en de opslag en beveiliging van deze data.   Tevens werden de 
definities opgenomen onder artikel 2bis hierop gealigneerd. Zie ook het bijzonder verslag 
inzake doelwijziging van de raad van bestuur van Gaselwest in dit verband.  
 

1.3. Definitie EAN, aandelen Ar en Ak, toewijzing kosten en opbrengsten voor en na 1 juli 
2018,  
Naar aanleiding van de realisatie van Fluvius System Operator cvba wordt zowel in de 
statuten van de werkmaatschappij als in de statuten van haar vennoten een specifiek artikel 
(artikel 29 bis) ingevoegd dat de regels inzake de kosten- en opbrengstentoewijziging voor 
en na 1 juli 2018 bevat. Het komt erop neer dat kosten en opbrengsten vanaf 1 juli 2018 
verdeeld worden over de opdrachthoudende verenigingen/vennoten van Fluvius System 
Operator cvba op basis van een rechtstreekse toewijzing dan wel via door de raad van 
bestuur goedgekeurde verdeelsleutel(s). Wat de kosten en opbrengsten voor de periode 
vóór 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de opdrachthoudende verenigingen/vennoten van Fluvius System Operator cvba die de 
hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder of niet.  
• Voor de opdrachthoudende verenigingen die distributienetbeheerder elektriciteit en/of 
aardgas zijn, blijven deze kosten/opbrengsten ten laste van het DNB-tarief dat van 
toepassing is in het werkingsgebied van de opdrachthoudende verenigingen aan wie deze 
destijds aangerekend zouden zijn. Ingeval deze kosten/opbrengsten niet ten laste van het 
DNB-tarief kunnen gelegd worden, worden deze door de betrokken opdrachthoudende 
verenigingen ten laste genomen van de kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het 
DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat. Ingeval dat één globaal DNB-tarief in 
voege treedt over het hele werkingsgebied van Fluvius System Operator cvba gebeurt een 
globale solidarisering en verdeling (rechtstreeks of via verdeelsleutels) op voorwaarde dat dit 
aanvaard wordt in het DNBtarief. Bij niet-aanvaarding in het DNB-tarief worden deze door de 
betrokken opdrachthoudende verenigingen ten laste genomen van de 
kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het 
resultaat.  
• Voor de overige opdrachthoudende verenigingen blijven deze kosten/opbrengsten ten laste 
van de opdrachthoudende verenigingen aan wie deze destijds aangerekend zouden zijn. 
Wanneer een gemeente overgaat tot een uittreding uit een opdrachthoudende vereniging, 
wordt haar aandeel in de kosten/opbrengsten getransfereerd naar de overnemende 
opdrachthoudende vereniging op basis van het relatieve gewicht van haar 
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EAN’s/toegangspunten ten aanzien van de totale EAN’s/toegangspunten van de 
opdrachthoudende vereniging die zij verlaat. De winstverdeling voor de activiteiten riolering 
en (kabel)netwerken wordt ingeschreven in de artikelen 30 punt 2 (voor riolering: na vorming 
wettelijke reserve gebeurt een toewijzing aan beschikbare reserves maar conform van 
toepassing zijnde regelgeving kan dit onder geen enkele vorm worden uitgekeerd of verdeeld 
onder de deelnemers) en 30 punt 3 (verdeling op basis van het aantal toegangspunten). 
Voor de GIS-activiteit wordt de verdeelsleutel jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur 
op basis van de totale kostprijs, het aantal deelnemende gemeenten en inwonersaantal en 
rekening houdende met een absoluut maximumbijdrage van 2,5 euro per inwoner per jaar. 
(artikel 30 punt 5)  

1.4. Exploitatieovereenkomst (bijlage 3) 
De taakomschrijving, de onafhankelijkheidsvereisten en de kwaliteitsvereisten van de 
dienstverlening worden in de bijlage 3 geactualiseerd met de multi-utility-doelstellingen. 
Voorts wordt ingeschreven dat Fluvius System Operator cvba voor de gereguleerde 
activiteiten en de activiteit riolering tegen kostprijs instaat voor de exploitatieopdrachten. 
Voor de overige activiteiten zoals onder meer de (kabel)netwerken, het ter beschikking 
stellen van basis- en themakaarten in het kader van een geografisch informatiesysteem 
(GIS) en de terbeschikkingstelling van capaciteit aan de deelnemers met het oog op data- en 
aanverwante communicatie en de opslag en beveiliging van deze data, draagt Fluvius 
System Operator cvba zorg voor een economisch verantwoorde exploitatie in het kader van 
het streven naar aandeelhoudersmeerwaarde.   In het artikel 8 van de bijlage 3 wordt 
verduidelijkt dat Fluvius System Operator cvba voor de uitvoering van de haar opgedragen 
exploitatietaken beroep doet op eigen personeel of het statutair personeel van de 
opdrachthoudende vereniging Fluvius. In de opdrachthoudende vereniging Fluvius worden 
alle statutaire personeelsleden door de gemeentelijke deelnemers van Inter-aqua, 
Interenerga, Inter-media, Infrax West, Iveg en PBE ondergebracht en gedetacheerd naar 
Fluvius System Operator cvba. 3 Het artikel 10 van de bijlage 3 voorziet, teneinde een vlotte 
en uniforme doorstroming te garanderen, dat de besluitvorming voor de dossiers werken, 
leveringen en diensten aan Fluvius System Operator cvba wordt gedelegeerd met de 
waarborg dat dit steeds binnen duidelijk omschreven grenzen en met respect van voor de 
wetgeving overheidsopdrachten dient te gebeuren.  
 

2. VERSCHUIVEN EN VERLENGEN VAN DE DUURTIJD (ARTIKEL 6)  
Het artikel 603 DLB voorziet dat opdrachthoudende verenigingen die zijn aangewezen als 
distributienetbeheerder in de loop van het jaar 2018 eenmalig en bij gemotiveerd besluit een 
verzoek tot verschuiving van de statutaire duurtijd naar 1 april 2019 kunnen verrichten. 
Tevens voorziet dit artikel dat er in 2018 een beslissing kan genomen worden inzake verlenging, 
uittreding en toetreding. Onderstaande bepalingen van artikel 6 treden principieel in werking per 
1 januari 2019. De bepaling van artikel 6 inzake de verschuiving gebeurt onder de opschortende 
voorwaarde van goedkeuring van het verzoek tot verschuiving van de statutaire eindduur door de 
Algemene Vergadering van  
 
15 juni 2018 en aanvaarding ervan door de Vlaamse Regering. De bepaling van artikel 6 inzake 
de verlenging gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de verlenging 
door de Algemene Vergadering van 15 juni 2018. De verschuiving van de statutaire duurtijd 
naar 1 april 2019 en de verlenging ervan tot en met 29 maart 2037 werden ingeschreven in 
artikel 6 van de statuten.  
 

3. AANPASSINGEN INGEVOLGE HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR VAN 22 
DECEMBER 2017  
Onderstaande bepalingen treden principieel in werking per 1 januari 2019.  
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3.1. Verwijzingen In de statuten worden de verwijzingen naar het Decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 vervangen door het Decreet over het 
lokaal bestuur van 22 december 2017 (artikel 1, artikel 2bis punt 14 a., artikel 12 punt 4). 
  

3.2. Bepalingen inzake governance  
Het artikel 605 van het Decreet over het lokaal bestuur – in werking getreden op 25 februari 
2018 - voorziet dat statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de 
loop van het jaar 2018 om de samenstelling, de wijze van voordracht en benoeming van de 
leden van de raad van bestuur te bepalen alsook om de genderneutraliteit statutair te 
verankeren.  
-Aantal leden Raad van Bestuur (artikel 434 §1 DLB) 
Het Decreet over het lokaal bestuur voorziet in artikel 434 §1 dat het aantal leden van de 
Raad van Bestuur beperkt wordt tot maximum 15, tenzij het effectieve aantal bestuurders per 
1 mei 2017 minder bedroeg dan geldt dit laatste aantal als maximum aantal. De raad van 
bestuur van Gaselwest bestond per 1 mei 2017 uit maximum 9 leden. Deze bepaling 
blijft onverkort van toepassing. Wel wordt statutair voorzien dat dit aantal kan opgetrokken 
worden ingeval van significante wijziging van het ambtsgebied of ingeval van fusie met een 
andere vereniging (artikel 12 punt 1)  
-Genderbepaling (artikel 434 §1 DLB) Tevens voorziet het Decreet over het lokaal bestuur 
dat de Raad van Bestuur voor nog slechts maximum twee derde uit bestuurders van 
eenzelfde geslacht mag bestaan. In de statuten wordt ingeschreven dat maximaal twee 
derden van de bestuurders van hetzelfde geslacht is (artikel 12 punt 1)  
-Meervoudige voordracht (impliciet te halen uit artikel 434 § 2 DLB)  
Gelet op de beperking van het aantal leden van de Raad van Bestuur is niet langer voorzien 
dat een bestuurder slechts door één deelgenoot kan worden voorgedragen. Gemeenten 
kunnen samen één bestuurder voordragen om hen te vertegenwoordigen in de Raad van 
Bestuur (artikel 12 punt 4)  
 -Wijze van bekendmaking van de besluiten van de bestuursorganen (artikel 466-467 
DLB) 
De besluiten van de bestuursorganen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2019 dienen voortaan 
binnen de 10 dagen (i.p.v. heden 20 dagen) bekend gemaakt te worden (artikel 22)  
-Code goed bestuur  
De Algemene Vergadering dient een code van goed bestuur vast te stellen en deze mee te 
delen aan de toezichthoudende overheid (artikel 24 punt 10) 
 

3.3. Samengevoegde gemeente  
De tekstbepaling van artikel 422 laatste alinea van het Decreet over het lokaal bestuur 
waarin voorzien wordt dat een samengevoegde gemeente kan beslissen om eenzelfde 
activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging 
wordt ingeschreven in het artikel 33.  
 

3.4. RBC’s 
 Ingevolge de uitbreiding van de definitie van EAN/toegangspunten in artikel 2bis 3a, wordt 
inzake de voordracht voor een kandidaat-lid ook rekening gehouden met het aantal actieve 
en niet-actieve toegangspunten voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, warmte, riolering en 
(kabel)netwerken.   De adviserende bevoegdheid van de RBC’s wordt verduidelijkt en 
uitgebreid met de basis- en themakaarten in het kader van GIS.  
 

3.5. Presentiegelden    
In artikel 18 punt 3 wordt vermeld dat het overzicht van de presentiegelden eveneens de 
presentiegelden en vergoedingen dient te bevatten die ontvangen werden uit de 
deelnemingen.  
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4. REDACTIONELE AANPASSINGEN/VERFIJNINGEN  
Onderstaande bepalingen treden in werking per 1 juli 2018. Ingeval een voorstel tot benoeming 
van een kandidaat-bestuurder de vereiste meerderheid van de stemmen niet bekomt op de 
algemene vergadering, dan dragen ofwel de vertegenwoordigers van de deelnemers een andere 
kandidaat-bestuurder voor ofwel de deelnemers een andere kandidaatbestuurder voor. De 
duurtijd van het mandaat van een lid met raadgevende stem wordt opgenomen in artikel 18 punt 
1 i.p.v. in artikel 12 punt 6. Voortaan wordt bij de Raad van Bestuur ingeschreven dat ingeval van 
staking van stemmen, de stem van de voorzitter of diegene die de vergadering voorzit, 
beslissend is. Ingevolge een eerder doorgevoerde opsplitsing (in twee punten) van artikel 27 was 
de bepaling ‘onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van 
voornoemde meerderheden’ weggevallen in artikel 27 punt 2. 

 
Op de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2018  staan volgende puntengenoteerd: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur.  

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 
29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring 
van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen: 
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel  
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.  

4.      Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.  
5.       Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen.  
6.       Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

7.        Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017. 

8.        Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  

9.        Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017.  

10.      Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,   
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

11.      Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017. 

12.     Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot 
het boekjaar 2017.  

13.     Statutaire benoemingen.  
14.     Statutaire mededelingen. 

GOEDGEKEURD 
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2.6. financieringsvereniging Zefier CVBA 
2.6.1. kennisname en goedkeuring agendapunten – algemene vergadering van 28 juni 2018 
2.6.2. Toekennen volmacht voor de algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur. 
Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen 
Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties in 
milieuvriendelijke energieprojecten zouden daarmee overgedragen worden aan de nieuwe holding Zefier 
cvba. Deze splitsing is in werking getreden op 1 april 2018.Als gevolg van de splitsing heeft Zefier nieuwe 
aandelen uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste financieringsverenigingen. De aandelen in de 
gesplitste financieringsverenigingen werden per 1 april 2018 vernietigd. Voor de aandelen Zefier 
toegekend aan Anzegem: zie dossier ter inzage.  Aan de bestuursmandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de gesplitste financieringsverenigingen is per 31 maart 2018 een einde gekomen. 
De algemene vergadering van 28 juni 2018 is een louter technische algemene vergadering ter 
goedkeuring van de jaarrekeningen van de gesplitste financieringsverenigingen, afgesloten op 31 
december 2017. 
De gemeenteraad kan kennis nemen van de agenda en deze goedkeuren. Verder kan   volmacht 
gegeven worden aan een lid van de raad van bestuur om de gemeente te vertegenwoordigen. 

GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 3 . Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 
3.1. Vaststellen verkoopprijs digitale kiezerslijst.  
Iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een voordracht die wordt ingediend met het oog op de 
verkiezing, kan na schriftelijk verzoek aan de burgemeester en tegen betaling van de kostprijs op digitale 
wijze de kiezerslijst ter beschikking krijgen. Voorgesteld wordt de prijs voor deze digitale kiezerslijst te 
bepalen op 13 euro. 

GOEDGEKEURD 
 
 
3.2. Politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de 
verkiezingscampagne. 
Met het oog op een rustig en ordentelijk verloop van de verkiezingscampagne  voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, is het aangewezen om een tijdelijk verkeersreglement 
vast te stellen waarin een aantal politiemaatregelen opgenomen zijn. 

GOEDGEKEURD 
 
Punt 4. Patrimonium 
4.1. Definitieve naamgeving Pèrèrèplantsoen (groenzone achter OC De Kleine Kluis). 
De gemeenteraad nam in zitting van 28  februari 2018  de principiële beslissing om volgende naam toe te 
kennen aan de groenzone achter OC De Kleine Kluis: Pèrèrèplantsoen. 
De cultuurraad werd van dit voornemen in kennis gesteld middels een schrijven  dd. 17 maart 2018 (zie 
dossier ter inzage) 
Er werd geen advies ontvangen vanuit voormelde adviesraad tegen vandaag.  In dit geval wordt het advies 
geacht gunstig te zijn.   
Het onderzoek de commodo et incommodo van 20 maart 2018  tot en met dinsdag 22 mei 2018 
leverde geen bezwaren of opmerkingen op. Daarom wordt voorgesteld om de naam ‘Pèrèrèplantsoen 
definitief toe te kennen aan deze groenzone. 

GOEDGEKEURD 
 
 
 
 
 



 
 

 
Beknopt verslag gemeenteraad 

 

9 
 

 
4.2. Plaatsen van een uitkijktoren. Goedkeuren overeenkomst met de Watergroep - zakelijk recht    
Intentieovereenkomst met de Watergroep om een recht van opstal met de nodige erfdienstbaarheden te 
bewerkstelligen n.a.v. het onderschrijven van de samenwerkingsovereenkomst Project Horizon 2025 voor 
het bouwen van een uitkijktoren op Meuleberg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2018), 
waarbij de uitkijktoren zich immers gedeeltelijk op domein van De Watergroep zal bevinden. 

GOEDGEKEURD 
 
 
4.3.  Verkaveling Overakker.  Goedkeuren ontwerp.  Goedkeuren tracé van de wegenis. 
Ontwerp opgemaakt door studie- en landmeetbureau Alex Coussens, betreffende de wegenis in het 
woonerf  - verkaveling Overakker en tracé van de wegenis. De wegenis is ingericht als een woonerf, 
waarin 13 parkeerplaatsen voorzien zijn. Het rioleringsstelsel is van het gescheiden type en er is 
voldoende buffering. Rond het bufferbekken wordt een afsluiting geplaatst. In de groenzone rond het 
open bufferbekken worden speeltoestellen voorzien conform overleg met de Jeugddienst. 

GOEDGEKEURD 
 
 
4.4. Verkaveling Sint-Elooistraat.  Goedkeuren ontwerp.  Goedkeuren tracé van de wegenis. 
Ontwerp opgemaakt door studiebureau Verhaeghe en Partners en tracé wegenis verkaveling Sint-
Elooistraat. Het betreft een beperkte uitbreiding van 6 loten van de gerealiseerde verkaveling van Plan en 
Bouw NV.  Het wegenisprofiel van de bestaande verkaveling wordt doorgetrokken in de nieuwe.  Als 
voorwaarde wordt opgelegd dat de loten 21 t.e.m. 24 niet rechtstreeks mogen lozen in de gracht.  Indien 
daardoor nodig, dient bijkomend buffervolume voorzien te worden in de verkaveling. 

GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 5. Buitenschoolse kinderopvang 
Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement Buitenschoolse Kinderopvang 
Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang werd aangepast. Meer bepaald in  
‘bijlage 2 bij het  huishoudelijk reglement BKO: erkende en niet erkende kinderclubs overzicht’ onder de 
rubriek ‘erkende kinderclubs’ 
 
Aanpassingen: 
- Alle kinderen van Vrije Basisschool Anzegem worden na schooltijd tot 17u30 opgevangen in Nel 
Anzegem, vanaf 17u30 tot 18u30 – op vrijdag vanaf 16u30 tot 18u30 - in Kc Schildpad.   
 
De aanpassing in ‘ bijlage 2 bij het  huishoudelijk reglement BKO: erkende en niet erkende kinderclubs 
overzicht’ onder de rubriek ‘erkende kinderclubs’ is geel gemarkeerd. Zoals vermeld in het huishoudelijk 
reglement worden deze aanpassingen via een schrijven aan de ouders meegedeeld en dienen zij dit te 
ondertekenen ter kennisneming en voor ontvangst. 
De wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2018. 
 
De voorgestelde wijzigingen werden besproken in en positief geadviseerd door de   algemene vergadering 
van de gezins- en welzijnsraad op 26 februari 2018 en de algemene vergadering van LOKA op 22 maart 
2018. 
Beide raden gaven een positief advies. 

GOEDGEKEURD 
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Punt 6. Jeugd 
Jeugdhuis: goedkeuring 
• Verlenging tijdelijk subsidiereglement (voor 2018)   
• Toepassing permanent subsidiereglement (vanaf 2019)   
De jeugdraad voorziet voor het jeugdwerk subsidies. Het jeugdhuis is vanaf 2017 aangesloten bij de 
jeugdraad en is dus een erkende jeugdvereniging. Het jeugdhuis heeft recht op subsidies, zoals voorzien 
in het jaarplan en zoals vermeld in het huidige subsidiereglement. Maar hun werking past niet binnen dit 
reglement voor jeugdverenigingen. Een apart reglement voor het jeugdhuis was daarom noodzakelijk. Dit 
leidde tot de raadsbesluiten van 28 maart 2017 die in het dossier ter inzage zitten. 
Gezien het jeugdhuis een boekhouding moet voeren om als vzw te kunnen werken, wordt bij hen met een 
ander boekjaar gewerkt dan het werkjaar van de jeugdverenigingen.  
De jeugdraad stelde voor om voor het jaar 2017 met een tijdelijk reglement te werken gezien het 
jeugdhuis nog geen activiteiten en dergelijke kan opgeven voor het werkjaar 2016.  
Vanaf werkjaar 2018 konden ze, aan de hand van verschillende voorwaarden, jaarlijks subsidies krijgen 
van de jeugdraad dit volgens het reglement voor het jeugdhuis. 
Gezien ze in het werkjaar pas twee maanden open waren, stelde  de jeugdraad voor om voor het 
werkjaar 2018 nog eens gebruik te maken van het tijdelijk subsidiereglement, aangezien ze subsidies 
krijgen volgens het aantal evenementen die ze organiseren, het ledenaantal, energiefacturen, … Vanaf 
werkjaar 2019 kan dan gebruik gemaakt worden van het definitief subsidiereglement. 
De jeugdraad keurde beide reglementen goed op de Algemene Vergadering van 5 februari 2017. De 
Jeugdraad adviseerde positief op de algemene vergadering van de jeugdraad op 12 maart 2018. 

GOEDGEKEURD 
 
 
Punt. 7. Personeel 
7.1. Financieel Directeur. Kennisname aanstelling van rechtswege. 
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de 
OCMW’s en de gemeentebesturen, uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Het 
Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 
rechtspersonen. De ambtelijke integratie zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige 
aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van een financieel directeur. Deze nieuwe figuur treedt 
in de plaats van de huidige   financieel beheerder van gemeente en OCMW. Er is in elke gemeente  een 
financieel directeur die ten dienste staat van zowel de gemeente als van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient.  
Tot op heden was enkel het ambt van financieel beheerder bij het OCMW van  Anzegem   ingevuld, bij de 
gemeente betrof het een ‘waarnemende’ functie. 
Bijgevolg was artikel 583, §2 van het Decreet Lokaal bestuur van toepassing, dat bepaalt:  
“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het ambt van 
financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient 
verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de 
titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te 
stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het college van 
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.   
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband 
van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.  
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk 
op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen 
met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur.  
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad 
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het 
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van 
financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in 
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functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de 
voorwaarden.”  
Artikel 583 DLB voorziet in de mogelijkheid   om ofwel de zittende   financieel beheerder op te roepen om 
zich kandidaat te stellen, ofwel kan  ervoor   geopteerd worden om onmiddellijk de nieuwe functie van 
financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving 
en/of bevordering. De gemeenteraad   besliste op 29 maart 2018 om de zittende   financieel beheerder 
van het OCMW overeenkomstig artikel 583, §2 DLB op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een 
termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van financieel directeur.  
Steven Cuvelier stelde zich kandidaat op 20 april 2018 kandidaat.  Het college nam op 25 april 2018  
kennis van de kandidatuur en besliste dat deze tijdig ingediend was en ontvankelijk is. Hiermee is steven 
Cuvelier van rechtswege  aangesteld als financieel directeur bij de gemeente Anzegem. 
De gemeenteraad neemt hiervan kennis. 

GOEDGEKEURD 
 
 
7.2. Aanpassen arbeidsreglement:  
• aanpassing bijlage inzake wachtwoordenbeleid 
• toevoeging bijlage agressieprotocol 
• technische aanpassingen. 
In de gemeenteraad van 14 juni I.I. werd het initieel informatieveiligheidsplan van de gemeente Anzegem 
goedgekeurd. Het initieel informatieveiligheidsplan bevat een omschrijving van onze huidige situatie inzake 
informatiebeveiliging, waaronder een aantal prioritaire risico’s die een bedreiging vormen voor onze 
informatieveiligheid. Aan elk van deze prioritaire risico’s werden dan ook enkele beheersmaatregelen 
gekoppeld die er op gericht zijn om onze zwakke punten binnen een aanvaardbare termijn weg te werken.  
Op 21 februari 2017 keurde de gemeenteraad de toevoeging goed van het wachtwoordenbeleid als bijlage 
aan het arbeidsreglement. Om nog veiligere te kunnen werken, wordt voorgesteld om het aantal karakters 
van een wachtwoord op 14 te plaatsen in plaats van 8. Er is geen verplichting meer om één cijfer, één 
hoofdletter en één teken te gebruiken. 
 
De OCMW-raad keurde op 18 januari 2018 een agressieprotocol goed zodat de medewerkers een leidraad 
hebben hoe ze kunnen omgaan met agressie op de werkvloer.  
Omdat het een groeiend fenomeen is binnen de gemeentediensten, is het raadzaam ook dit protocol op te 
stellen voor het gemeentepersoneel. Dit zal toegevoegd worden als bijlage aan het arbeidsreglement. 
 
Daarnaast werd door invoering van het decreet lokaal beleid een omwenteling gemaakt wat betreft de 
benaming van de secretaris en de financieel beheerder. Met ingang van 25 februari 2018 spreekt men van 
de algemeen en financieel directeur. De benamingen werden daarom in de volledige tekst aangepast 
(inclusief bijlagen). 
 
Volgende kleine wijzigingen werden toegevoegd aan het arbeidsreglement: 
manier van aanvragen verlof (artikel 20) 
kennisgeving van uurrooster (volgens Wijziging artikel 6 wet arbeidsreglement, miv augustus 2017) (artikel 
9) toevoeging van werkplaats jeugdhuis TopeTegare (Artikel 1) 

GOEDGEKEURD 
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Punt 8. Noodplanning. 
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) – ‘71ste Halle-Ingooigem – dinsdag 19 juni 2018 
De 71ste editie van Halle-Ingooigem, Omloop van de Vlaamse Gemeenschap, is een wielerwedstrijd voor 
eliterenners met contract in de Europese Continentale Tour klasse 1.1 en gaat door op dinsdag  19 juni 
2018. Deze wedstrijd  wordt  georganiseerd  door vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief in een 
structurele samenwerking met o.a. het gemeentebestuur van Anzegem, de sportraad Anzegem, het 
stadsbestuur van Halle, de provincie West-Vlaanderen. 
De wedstrijd zal van start gaan in Halle om 12u30. De renners worden verwacht in Ingooigem omstreeks 
15u30 en na 5 plaatselijke omlopen op het grondgebied van Anzegem, aan de aankomst omstreeks 17u. 
Het BNIP ‘71ste Halle-Ingooigem – dinsdag 19 juni 2018’ heeft als doel om een werkwijze te beschrijven 
waarmee zowel bestuurlijke autoriteiten als operationeel betrokken partijen zo effectief mogelijk kunnen 
inspelen op een noodsituatie die zich voordoet tijdens dit evenement op het grondgebied van Anzegem. 
Dit BNIP vult het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) van de gemeente Anzegem, 
goedgekeurd door de gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 18 maart 2010, aan met specifieke 
richtlijnen voor bijzondere risico’s verbonden aan dit evenement. 
Het BNIP werd besproken in de gemeentelijke veiligheidscel van 16 april 2018. 
Er wordt aan de Raad voorgesteld om dit BNIP te aanvaarden.  Dit BNIP wordt ter goedkeuring opgestuurd 
naar de gouverneur van West-Vlaanderen. 

GOEDGEKEURD 
 
 
Mededelingen. 

• Wegenis verkaveling Brouwershof – Zurendries: deze wordt niet aan de gemeenteraad ter  
        goedkeuring voorgelegd. Ingevolge ongunstige adviezen van de bevoegde instanties is het  
        college niet voornemens de verkaveling goed te keuren. 
• De schepen nodigt de gemeenteraad uit tot de abonneedag op 7 juni van GC De Zinnen –  
        aanvang 18u30. De Abonneedag wordt voorafgegaan door een persmoment rond het project  
        ‘Vuurlinie’ (om 18u) 
• Verslaggeving rond het bezoek van de delegatie uit Pèrèrè en een dankwoord naar alle  
        geïnteresseerde raadsleden. 

  
Schepen Colman geeft nog mee dat het project rond de Gaverbeekvisie uit 40 ingediende projecten 
geselecteerd werd door een bevoegde Commissie van de Vlaamse Overheid en de Landmaatschappij. De 
implementatie van deze visie heeft echter wel enkele gevolgen naar de landbouw toe (erosieproblematie 
en verzanding van beken). De schepen belooft telkens de raad op de hoogte te houden van de evolutie 
van het dossier. 
 
 
Vragen van raadsleden. 
Er zijn geen mondelinge of schriftelijke vragen. 
 
 
BESLOTEN ZITTING - GEHEIME STEMMING 
 
 
Punt 9. Afval en afvalverwerking 
Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller van inbreuken die aanleiding kunnen geven 
tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie in het kader van de inzet van de 
mobiele camera voor sluikstort. 
Imog stuurde op 18 april l.l. een brief aan de gemeente met de vraag om een van haar medewerkers als 
GAS-vaststeller te laten aanstellen door de gemeenteraad.  
De persoon in kwestie voldoet aan de wettelijke voorwaarden om als GAS-vaststeller te kunnen worden 
aangesteld. 
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1. Ten minste 18 jaar oud zijn 
2. Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf 
bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen 
wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die 
bestaan uit een verval van het recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor 
andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid; 
3. minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs; 
4. voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding, inclusief slagen in het examen voor: 
• een algemene opleiding van 40 uur gedurende een maximale periode van 10 dagen met vier 
onderdelen: 
 - de wetgeving m.b.t. GAS, o.m. de verplichtingen van de vaststeller en de rechten en 
plichten van burgers 
- conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen; 
- het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling; 
- de werkingsbeginselen van de politiediensten; 
  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze medewerker van Imog, die voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden, aan te wijzen tot vaststeller  van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot 
de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, specifiek  voor afvalgerelateerde vormen 
van overlast. 
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