BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de gemeenteraad te
vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 8 mei 2017 om 20u.

Openbare zitting

01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
02. Kennisname verslagen intercommunales
03. Kennisname nazicht jaarrekening 2015
04. Goedkeuring jaarrekening 2016
05. GAS: goedkeuring rekening 2016
06. Toetreding aankoopcentrale Farys
07. Kempens Karakter
Goedkeuring statutenwijziging
Kennisname huishoudelijk reglement
08. Delegatie diverse bevoegdheden betreffende interne organisatie
09. IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 16 mei 2017 en
aanduiding afgevaardigde
10. IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 mei 2017
en aanduiding afgevaardigde
11. IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 20 juni 2017 en aanduiding
afgevaardigde
12. IVEG: goedkeuring agenda algemene vergadering 31 mei 2017 en
aanduiding afgevaardigde

Namens het College:
i.o.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Elly Beirinckx

Eddy Steijnen

ONTWERPNOTULEN
8 mei 2017

Openbare zitting
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 3 april 2017 goed.

02. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op het schrijven van 30 september 2009 van de gouverneur omtrent de
rapportering over het beleid van de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen;
Overwegende dat de leden van de betreffende raden van bestuur minstens
tweemaal per jaar verslag uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en
toelichting verschaffen bij het beleid van de verenigingen;
Gelet op het collegebesluit van 19 oktober 2010 dat stelt voortaan de verslagen van
de verschillende raden van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende
verenigingen ter kennisname en bespreking op de gemeenteraadsagenda te
plaatsen.
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:
-

Verslag vergadering directiecomité van 06 februari 2017 van Pidpa
Verslag vergadering directiecomité van 13 februari 2017 van IVEG

-

Verslag vergadering raad van bestuur van 22 februari 2017 van IVEG

03. Kennisname nazicht jaarrekening 2015
De gemeenteraad van Vorselaar,
Neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur houdende
goedkeuring van de jaarrekening 2015. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

04. Goedkeuring jaarrekening 2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Overwegende dat de inhoud van de jaarrekening volgens het besluit van de Vlaamse
Regering moet bestaan uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting
van de algemene rekeningen en een toelichting.
Overwegende dat het laatste inschrijvingsnummer in het budgettair journaal nummer
2016002912 is.
Gelet op de uitgebreide presentatie en toelichting van Cindy Martens, financieel
beheerder.
Besluit …
Artikel 1
De jaarrekening 2016 bestaande uit een beleidsnota, een financiële nota en een
samenvatting van de algemene rekeningen met volgende resultaten wordt
goedgekeurd.

Budgettair resultaat boekjaar (J):
Resultaat op kasbasis (J):
Autofinancieringsmarge (J):
Balanstotaal (J6):

€ 1.052.456
€ 7.445.745
€ 1.726.052
€ 39.738.342,50

Totaal kosten:
Totaal opbrengsten:
Overschot van het boekjaar (J7):

€ 7.673.853,74
€ 9.086.580,01
€ 1.412.726,27

05. GAS: goedkeuring rekening 2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Het Beheerscomité GAS is in vergadering van 24 maart 2017 overgegaan tot
vastlegging van de rekening over het werkingsjaar 2016.
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende
kosten van de GAS-dienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten
rekening houdend met hun bevolkingscijfer. Er is in 2016 gewerkt met een
voorschotfactuur. Er is reeds een factuur gestuurd naar alle gemeenten voor 85%
van de gebudgetteerde bijdrage 2016. De factuur van saldo 2016 zal samen met het
voorschot van 2017 worden gefactureerd.
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel conform de overeenkomst Interlokale
Vereniging Bureau GAS :
Geel : 15,30 %
Laakdal : 6,41 %
Meerhout : 4,07 %
Grobbendonk : 4,60 %
Herentals : 11,16%
Herenthout : 3,63 %
Olen : 4,91%
Vorselaar : 3,14%
Herselt : 5,99 %
Hulshout : 4,08 %
Westerlo :9,96 %
Balen : 8,77 %
Dessel : 3,80 %
Mol : 14,19 %
In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van €87166,38.

Bij de afrekening was dit €80.629,22.

Bijdrage Geel:
Bijdrage Grobbendonk:

BUDGET
13338,81
4005,64

AFREKENING
12338,45
3705,24

Bijdrage Herentals :

9729,10

8999,46

Bijdrage Herenthout:
Bijdrage Laakdal:
Bijdrage Meerhout:
Bijdrage Olen:
Bijdrage Vorselaar:
Bijdrage Balen
Bijdrage Dessel
Bijdrage Mol
Bijdrage Herselt
Bijdrage Hulshout
Bijdrage Westerlo

3160,81
5585,31
3547,49
4276,76
2740,43
7645,73
3308,22
12370,65
5224,93
3553,41
8679,08

2923,76
5166,43
3281,44
3956,02
2534,91
7072,32
3060,12
11442,89
4833,08
3286,92
8028,18

De gemeenten dragen minder bij dan voorzien in het budget 2016:
 Minder reiskosten omdat de sanctionerend ambtenaar nu meestal maar max
1x per maand ½ dag zitdag houdt in de andere politiezones
 Minder prestaties van derden dan geschat : pas op einde 2016 is gestart met
dossiers naar de gerechtsdeurwaarder te sturen voor gedwongen uitvoering
 Minder bijdrage in de werkingskosten van de bemiddelaar : er is afgesproken
om te werken met een voorschotfactuur. De factuur van saldo 2016 zal samen
met het voorschot van 2017 worden gefactureerd.
 Minder inkomsten dan geschat: veel dossiers over vandalisme waar hogere
boetes voor worden opgelegd, maar vaak zijn dit dossiers waar er
onvoldoende bewijs is.
Het initiële budget voorzag een bijdrage van de gemeente Vorselaar ten belope van
2740,43 €. De uiteindelijke afrekening bedraagt 2534,91 €;
Gelet op artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging ‘Bureau GAS’ dat luidt
als volgt: “Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van
het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de
vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50 dagen vanaf de verzending
ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te zijn
goedgekeurd.”;

Overwegende dat het beheerscomité in vergadering van 24 maart 2017 is overgegaan
tot de goedkeuring van de rekening over het werkingsjaar 2016;
Besluit
Artikel 1
De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2016 goed te keuren.

06. Toetreding aankoopcentrale Farys
Toelichting
De mogelijke aansluiting bij Farys/Creat:
- Als gemeente kan men toetreden als A-vennoot = kapitaalsinbreng waar
aandelen tegenover staan.
- Als een gemeente ca. 7800 inwoners telt, dan zou er 1 A-aandeel en 1 Faandeel aangekocht moeten worden.
o De nominale waarde van een A-aandeel is € 1000 (voor ¼ te volstorten
= € 250) en de nominale waarde van een F-aandeel is € 25 (voor ¼ te
volstorten = € 6,25)
o Het te volstorten bedrag zou dus € 256,25 bedragen.
- Om toe te treden volstaat het om het toetredingsdossier, vergezeld van een
formele beslissing van de gemeenteraad terug te bezorgen. Indien een
OCMW en/of AGB ook gebruik wenst te maken van onze dienstverlening
onder de vleugels van de gemeente, moet dit ook opgenomen worden in de
gemeenteraadsbeslissing.
De technische dienst kreeg beperkte toegang tot het webportaal van het Service
Centrum CREAT om de beschikbare dossiers te bekijken. Hieruit blijkt dat we op
termijn op verschillende interessante aankoopdossiers kunnen intekenen en dat
deelname zowel op financieel vlak als op vlak van personeelsinzet voordelen biedt.
Bij deelname verwachten we bijgevolg een snelle terugverdientijd.
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het feit dat gemeenten/steden/OCMW steeds vaker worden geconfronteerd
met complexere technisch-administratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen
worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis;
Gelet op het feit dat een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van
ondersteuning bij en/of aanbieden van facilitaire diensten positieve schaaleffecten en
synergiën kan genereren;
Gelet op het toetredingsdossier van FARYS|TMVW aangaande de Divisie Aanvullende
Diensten en de bijhorende servicelijn, toegevoegd in bijlage;
Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de
gemeente/OCMW ten volle wordt gerespecteerd;
Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals
beschreven in het toetredingsdossier;
Overwegende dat de intercommunale TMVW (opgezet en beheerd volgens de wet op
de intercommunales van 1986) momenteel haar werking en organisatie conformeert
naar het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS),
Dat hierbij de bestaande activiteiten van de divisie Aanvullende Diensten middels een
zogenaamde
transitie
finaal
ondergebracht
worden
in
een
afzonderlijk intergemeentelijk samenwerkingsverband (ISV), het ISV TMVS
(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services),
-dat TMVS wordt opgezet en beheerd volgens het DIS,
-dat tijdens de overgangsfase alles verder loopt via de intercommunale TMVW,
inclusief de toetreding,
-dat TMVS daarbij de (automatische) rechtsopvolger van TMVW inzake de activiteit
Aanvullende Diensten is;
Besluit
Artikel 1
Met ingang van 9 mei 2017 zal gemeente Vorselaar en OCMW Vorselaar (voor zover
dit bekrachtigd wordt door de OCMW-raad) toetreden tot de divisie Aanvullende
Diensten van FARYS|TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger
TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de FARYS|TMVW en
volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt
toegevoegd.

Artikel 2
In de eerstvolgende budgetwijziging worden de nodige kredieten voorzien voor de te
volstorten aandelen. De nominale waarde van een A-aandeel is € 1000 en is voor ¼
te volstorten (€250) en de nominale waarde van een F-aandeel is € 25 en is
eveneens voor ¼ te volstorten (€ 6,25). Het te volstorten bedrag bedraagt bijgevolg €
256,25.
Artikel 3
Mevrouw Sara Van Rooy voor te dragen als lid voor het Directiecomité voor
Aanvullende Diensten.
Artikel 4
Onderhavige beslissing te bezorgen aan FARYS|TMVW en aan de financieel
beheerder.
Artikel 5
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de (verdere) uitvoering
van deze beslissing.

07. Kempens Karakter
Goedkeuring statutenwijziging
Kennisname huishoudelijk reglement
Toelichting
Begin 2017 diende Kempens Karakter voor de gemeenten Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar (Land van Nete en Aa) een aanvraag in tot
erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED). Die erkenning
werd ondertussen door de Vlaamse overheid toegekend. Tegen 1 juli 2017 moeten
we een nieuw dossier indienen met het oog op Vlaamse subsidies voor de werking
van die IOED.
Voor de formele inbedding van de IOED “Land van Nete en Aa” binnen de
projectvereniging Kempens Karakter moeten we de statuten wijzigen op basis van
een gemeenteraadsbeslissing in de 12 gemeenten van Kempens Karakter. De Raad
van Bestuur van Kempens Karakter keurde het voorstel tot wijziging van de statuten
en het huishoudelijk reglement alvast goed op 30 maart 2017.
De wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 3 december 2007 houdende de oprichting van de
projectvereniging “Kempens Karakter” en de goedkeuring van de statuten;
Gelet op de bestaande vereniging Kempens Karakter die oorspronkelijk bestond uit
de gemeenten Herentals, Olen, Lille, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout en Nijlen
om samen te streven naar de bewaring en ontsluiting van hun roerend erfgoed. In
2011 traden de gemeenten Berlaar en Lier toe. Vanaf 1 januari 2014 maken ook de
gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte deel uit van de projectvereniging.
Overwegende dat gewerkt zal worden met drie deelwerkingen, namelijk cultureel
erfgoed, toerisme en bibliotheekprojecten;
Gelet dat Kempens Karakter begin 2017 voor de gemeenten Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar (Land van Nete en Aa) een aanvraag
indiende tot erkenning als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED). Die
erkenning werd ondertussen door de Vlaamse overheid toegekend. Tegen 1 juli 2017
moeten we een nieuw dossier indienen met het oog op Vlaamse subsidies voor de
werking van die IOED.
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement van de
projectvereniging ‘Kempens karakter’ om hogervermelde reden;
Gelet op de goedkeuring van de statuten door de raad van bestuur van Kempens
Karakter van 30 maart 2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de raad van bestuur van
Kempens Karakter van 30 maart 2017;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Gelet op de toelichting van de heer Lieven Janssens, burgemeester;
Besluit …
Artikel 1

De hiernavolgende gewijzigde statuten van de projectvereniging “Kempens Karakter”
goed te keuren :

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Artikel 1 – Naam van de projectvereniging
De projectvereniging werd op 16 november 2007 opgericht onder de naam “Kempens Karakter”.
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten.
Artikel 2 – Zetel van de projectvereniging
De zetel van de vereniging is gevestigd te Herentals:
p/a Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals
Artikel 3 – Deelnemers aan de projectvereniging
De leden van de projectvereniging zijn de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
De projectvereniging werd op 16 november 2007 opgericht door de gemeenten Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar. In 2011 traden de gemeenten Berlaar en Lier
toe. Vanaf 1 januari 2014 maken ook de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte deel uit van
de projectvereniging.
In het deelnemersregister dat aan de statuten van de projectvereniging is gehecht, wordt vermeld voor
welke deelwerking(en) de deelnemers een bijdrage leveren.
Artikel 4 – Doel van de projectvereniging
De projectvereniging wil in de aangesloten gemeenten een werking uitbouwen rond erfgoed, toerisme
en lokaal cultuurbeleid. Hierbij wordt minstens ingezet op de volgende deelwerkingen: cultureel erfgoed,
onroerend erfgoed, toerisme en bibliotheekwezen.
De deelwerking cultureel erfgoed wil een lokaal cultureel-erfgoedbeleid uitwerken binnen de
gebiedsomschrijving van de projectvereniging. Daarbij wordt onder meer ingezet op:
-het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap
-de realisatie van cultureel-erfgoedprojecten, inclusief het voorbereiden en indienen van eventuele
subsidieaanvragen in dit verband
-de zorg voor en de ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, vanuit een integrale en geïntegreerde visie
-de ontwikkeling van kennis en expertise binnen het lokale cultureel-erfgoedveld en de uitwisseling
ervan
-de ontwikkeling en uitwisseling van geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijken

-het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed
-ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren
De deelwerking onroerend erfgoed wil een beleid uitwerken rond het onroerend erfgoed binnen de
gebiedsomschrijving van de projectvereniging. Daarbij wordt onder meer ingezet op:
-het behalen van een erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)
-het uitbouwen van een professionele en kwaliteitsvolle netwerkorganisatie rond onroerend erfgoed
-de realisatie van onroerend erfgoedprojecten, inclusief het voorbereiden en indienen van eventuele
subsidieaanvragen in dit verband
-de zorg voor en de ontsluiting van onroerend erfgoed, vanuit een integrale en geïntegreerde visie
-het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed
-de ontwikkeling van kennis en expertise rond onroerend erfgoed en de uitwisseling ervan binnen de
regio
-de ondersteuning van lokale onroerend erfgoedactoren
De deelwerking toerisme wil een toeristisch beleid uitwerken binnen de gebiedsomschrijving van de
projectvereniging. Daarbij wordt onder meer ingezet op:
-de ontwikkeling van een toeristische profiel binnen de toeristische regio Antwerpse Kempen
-de realisatie van toeristische projecten, inclusief het voorbereiden en indienen van eventuele
subsidieaanvragen in dit verband
-de ontwikkeling en versterking van het toeristisch aanbod
-de communicatie over het toeristisch aanbod
-de ondersteuning van de lokale actoren op vlak van toerisme
-het bevorderen van toeristische samenwerking en de uitwisseling van expertise
De deelwerking bibliotheekwezen wil een streekgericht bibliotheekbeleid bevorderen binnen de
gebiedsomschrijving van de projectverening. Daarbij wordt onder meer ingezet op:
-het opzetten van gezamenlijke projecten, inclusief het voorbereiden en indienen van eventuele
subsidieaanvragen in dit verband
-het bevorderen van samenwerking tussen de openbare bibliotheken en de uitwisseling van expertise
-het bevorderen van afstemming tussen de openbare bibliotheken op vlak van collectie en
publiekswerking
Artikel 5 – Duur van de projectvereniging
§ 1. De projectvereniging werd op 16 november 2007 opgericht voor de periode 2008-2013 en
vervolgens verlengd voor de periode 2014-2019. Tijdens die periode is geen uittreding mogelijk.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn opnieuw
verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien dit de unanieme wil is van de
deelnemende gemeenten. Tijdens die periode is geen uittreding mogelijk.

HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 6 – Bestuur van de vereniging

§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden
door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de raad van bestuur wordt ook een vaste
plaatsvervanger aangeduid.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die
kaderen binnen het doel van de vereniging.
Het mandaat van bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij vertegenwoordigt
zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt.
Artikel 7 – Samenstelling raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem.
§ 2. Elke gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de raad van bestuur, zijnde een
gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van het college van
burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. De voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem.
§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de projectvereniging en
verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel 48 en 51 van het decreet van 6 juli
2001.
§ 5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van rechtswege
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat of tot het ogenblik van de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden.
Artikel 8 – Werkingsmodaliteiten
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten van de raad
van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij eenvoudige
beslissing van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Artikel 9 – Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden minstens 8
dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.

Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 10 – Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 11 – Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur, stuurgroepen, werkgroepen of adviesgroepen oprichten
om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten
uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van het dagelijks bestuur, de stuurgroepen,
de werkgroepen en de adviesgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk
reglement.
Artikel 12 – Verslaggeving aan de gemeenteraden
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen en
de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de vergadering, ter inzage gelegd van de
gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle aangesloten gemeenten.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van
de accountant jaarlijks, voor eind mei, ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 13 – Begroting en rekeningen
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het
verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de accountant
en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur uiterlijk op 31 december van het jaar dat
voorafgaat.
Artikel 14 – Financiering
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die bestaat uit:
-een financiële bijdrage op basis van het aantal inwoners voor de deelwerking cultureel erfgoed;

-een forfaitaire financiële bijdrage voor de deelwerking cultureel erfgoed;
-een financiële bijdrage op basis van het aantal inwoners voor de deelwerking onroerend erfgoed;
-een forfaitaire financiële bijdrage voor de deelwerking onroerend erfgoed;
-een financiële bijdrage op basis van het aantal inwoners voor de deelwerking toerisme;
-een forfaitaire financiële bijdrage voor de deelwerking toerisme.
Elk bestuur betaalt eenzelfde bedrag per inwoner en eenzelfde forfaitaire bedrag. Beide bedragen worden
jaarlijks per deelwerking vastgelegd in een overleg met de deelnemende gemeenten. De bedragen
worden bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van de projectvereniging.
De gemeentebesturen die willen deelnemen aan de projecten binnen de deelwerking bibliotheekwezen
financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie. Elk bestuur voorziet een forfaitair bedrag dat
jaarlijks binnen deelwerking wordt vastgelegd in een overleg met de deelnemende gemeenten.
Artikel 15 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en
hierover jaarlijks rapporteert.

HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 16 - Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten en de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden behoeven de
instemming van twee derden van de deelnemende gemeenten, op basis van een
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 17 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de bestuurders. De
vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 18 - Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva,
overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand
van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001) en latere wijzigingen aan dit decreet.
Artikel 2

Kennis te nemen van het huishoudelijk reglement van de projectvereniging ‘Kempens
Karakter’.
Artikel 3
Het college te gelasten met de verdere uitvoering van dit besluit.

08. Delegatie diverse bevoegdheden betreffende interne organisatie
Toelichting
De decreetgever voorziet de mogelijkheid om in het kader van de afbouw van het
administratieve toezicht en een flexibele werking van lokale besturen, enkele
specifieke bevoegdheden (die zich eerder op het operationele niveau situeren) te
delegeren naar het schepencollege. Meer en meer gemeenten voorzien ondertussen
die mogelijkheid. Op voorstel van secretaris en managementteam willen we ook die
delegatie doen.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in bovenvermeld decreet de bestaande bevoegdheidsverdeling
inzake personeel het voorwerp is van herziening met het oog op meer autonomie
inzake de interne organisatie;
Overwegende dat door deze herziening bepaalde bevoegdheden van de
gemeenteraad die zich eerder situeren op het operationele niveau gedelegeerd
kunnen worden aan het college van burgemeester en schepenen;
Door een constante beweging op het vlak van sociale- en arbeidswetgeving en de
éénmalige maandelijkse samenkomst van de gemeenteraad is het vaak moeilijk om
kort op de bal te spelen en de interne documenten onmiddellijk aan te passen aan de
nieuwe voorstellen. Ook naar aanwervingen toe zou deze delegatie ervoor zorgen
dat het bestuur korter op de bal kan spelen en zo de personeelsbezetting zo optimaal
mogelijk kan invullen.
Overwegende dat deze delegatie het bestuur toelaat efficiëntiewinsten te boeken in
het besluitvormingsproces;

Gelet op het voorstel van het managementteam en college van burgemeester en
schepenen om over te gaan tot delegatie van deze bevoegdheden;
Gelet op de toelichting van Elly Beirinckx, gemeentesecretaris;
Besluit ...
Artikel 1
De gemeenteraad gaat over tot delegatie van onderstaande bevoegdheden aan het
college van burgemeester en schepenen:
1° het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dat organogram van de
functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld, de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement;
2° het aangaan van dadingen met personeelsleden naar aanleiding van een
beëindiging van het dienstverband, die de gevolgen van de beëindiging van het
dienstverband als voorwerp hebben;
3° het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden
verstaan.

09. IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 16 mei 2017 en
aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van IOK;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de
samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 16 mei 2017
volgende agendapunten bevat :

1.
2.
3.
4.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
Resultaatsbestemming 2016
Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 31
december 2016
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over
de uitoefening van hun mandaat in 2016
6. Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met
toelichtende nota (als bijlage) dd. 30 maart 2017 ter voorbereiding van de algemene
vergadering IOK van 16 mei 2017;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur over het boekjaar 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het
boekjaar 2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de
commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen
en de verslagen die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone
algemene vergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in
2016;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK
recht heeft op één volmachtdrager;
Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij
mevrouw Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur aangesteld werd als
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van IOK.
Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als commissarisrevisor.

Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2015.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2016, afgesloten per
31 december 2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 4
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016.
Artikel 5
Mevrouw Leslie Olieslagers wordt gemandateerd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IOK op 16 mei 2017.
Artikel 6
Mevrouw Leslie Olieslagers te mandateren om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform de besluiten die door de gemeente zijn genomen over de
agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 16 mei 2017.

10. IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 16 mei 2017
en aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de
samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 16 mei 2017
volgende agendapunten bevat :
7. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
8. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
9. Resultaatsbestemming 2016
10. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 31
december 2016
11. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over
de uitoefening van hun mandaat in 2016
12. Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met
toelichtende nota (als bijlage) dd. 30 maart 2017 ter voorbereiding van de algemene
vergadering IOK van 16 mei 2017;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur over het boekjaar 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het
boekjaar 2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de
commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden verleend aan de statutaire benoemingen
en de verslagen die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone
algemene vergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in
2016;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK
Afvalbeheer recht heeft op één volmachtdrager;
Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij
mevrouw Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur aangesteld werd als
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer.
Besluit

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutaire benoeming als commissarisrevisor.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2015.
Artikel 3
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2016, afgesloten per
31 december 2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Artikel 4
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016.
Artikel 5
Mevrouw Leslie Olieslagers wordt gemandateerd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 16 mei 2017.
Artikel 6
Mevrouw Leslie Olieslagers te mandateren om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform de besluiten die door de gemeente zijn genomen over de
agendapunten van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 16 mei 2017.

11. IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 20 juni 2017 en aanduiding
afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven werd opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering van IKA die op 20 juni 2017 plaats heeft;
Gelet op de Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de IKA-statuten;
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
Decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten,
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse
Regeling, dd. 11 maart 2002 aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen
waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij IKA
recht heeft op één volmachtdrager;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 20 juni
2017 volgende agendapunten bevat :
1.
2.
3.
4.
5.

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

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening
en winstverdeling;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Besluit

Artikel 1
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde
van de algemene vergadering van IKA van 20 juni 2017.
Artikel 2
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering.
Artikel 3
Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling
met betrekking tot het boekjaar 2017.
Artikel 4
Conform het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 wordt mevr. Eva Somers
gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering.
Artikel 5
De volmachtdrager van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IKA van 20 juni 2017 op te dragen haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de dienst
verlenende vereniging IKA.

12. IVEG: goedkeuring agenda algemene vergadering 31 mei 2017 en
aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in
verband met de werking van de gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42
en 43 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
Iveg;
Overwegende de statuten van Iveg;
Overwegende de oproepingsbrief van 6 april 2017 tot de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Iveg van 31 mei 2017 met de volgende
agendapunten :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
Balans en resultatenrekening 2016
Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Nijlen voor het collectief
beheer van de in de gemeente te plaatsen IBA’s
6. Statutaire benoemingen :
- Benoeming van Paul Laurijssen, schepen van Nijlen, tot lid van het
Adviescomité Riolering
- Verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young
7. Kennisgeving
Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2013 waarbij Eva
Somers voor de ganse legislatuur aangesteld werd als vertegenwoordiger op de
algemene vergaderingen van Iveg;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de
voorgelegde statutenwijziging en de andere agendapunten te weigeren;
Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van 31 mei 2017 van de
opdrachthoudende vereniging Iveg worden goedgekeurd.
Artikel 2

Conform de beslissing van de gemeenteraad van 6 mei 2013 wordt mevrouw Eva
Somers gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering waarvan
sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
opdrachthoudende vereniging Iveg.
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