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Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Feiten en context
De ontwerpnotulen van de vorige zitting werden opgemaakt. Er worden geen opmerkingen gemaakt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
De notulen van de gemeenteraad van 7 mei 2018 worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. GR_180507_NOTULEN
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Vorselaar - gemeenteraad van 4 juni 2018: besluitenlijst
1/27

Gemeenteraad

KENNIS GENOMEN
Zitting van 4 juni 2018

Besluit

2

2018_GR_00051

Intercommunales - Verschillende verslagen - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 juli 2001 en latere wijzigingen : decreet intergemeentelijke samenwerking
 divers : kennisgeving diverse verslagen
Feiten en context
De leden van de raden van bestuur brengen minstens jaarlijks verslag uit oever uitoefening van hun
mandaat.
Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 57 van het
gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van het verslag van de verslagen van volgende vergaderingen:
 Pidpa - Raad van Bestuur - 19 februari 2018
 Pidpa - Directiecomité - 19 maart 2018

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IVEG en IVEKA - Algemene vergaderingen IVEG 20 juni 2018 en
IVEKA 19 juni 2018 - Uittreding uit IVEG en toetreding tot
IVEKA - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Eva Somers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging Iveg
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Jos Bouly voor de ganse legislatuur werd aangesteld
als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale vereniging
IVEKA
 april - mei 2018: infosessies Fluvius Antwerpen
 14 en 15 mei 2018: brieven Iveg en Iveka omtrent uittredings- en toetredingsmogelijkheden
naar aanleiding van de verlenging
Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit deel aan de opdrachthoudende
vereniging Iveg, Intercommunale voor Energie. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21
maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Iveg die op 20 juni 2018 zal plaatshebben in het gemeentehuis van Nijlen. Een dossier met
documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 14 maart 2018 werd aan de
gemeente overgemaakt.
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer gas deel aan de opdrachthoudende
vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het
Antwerpse. De gemeente werd per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 19 juni 2018 zal
plaatshebben in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 te Brecht. Een dossier met documentatiestukken
uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 maart 2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
De gemeente is heden voor het distributienetbeheer op haar grondgebied aangesloten bij twee
verschillende distributienetbeheerders. Terwijl zij voor de activiteit elektriciteit deelneemt in de
opdrachthoudende vereniging Iveg, is zij voor de activiteit gas aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Iveka.
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In de visienota van de Vlaamse regering van 5 mei 2017 en het ontwerp van wijziging van het
energiedecreet dat momenteel voorligt, wordt gestreefd naar een verdere stroomlijning van de
structuren in het distributienetbeheer in het kader van transparantie, het verhogen van de
kostenefficiëntie en de vermindering van het aantal mandaten. Als randvoorwaarde aangaande de
keuze door een gemeente of groep van gemeenten bij de aanwijzing van een distributienetbeheerder
door de VREG wordt opgelegd om voortaan te opteren voor een aaneensluitend geografisch
afgebakend gebied waarin de distributienetbeheerder zowel instaat voor de activiteiten elektriciteit als
voor aardgas (vernieuwd artikel 4.1.1. van het decreet).
Overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 kan een
gemeente die deelneemt in een opdrachthoudende vereniging-distributienetbeheerder vόόr 1 januari
2019 beslissen om uit te treden uit deze opdrachthoudende vereniging en toe te treden tot een andere
opdrachthoudende vereniging-distributienetbeheerder.
Na verschuiving van de statutaire einddatums van Iveg en van Iveka van 9 november 2019 naar 1 april
2019 is een overstap mogelijk op deze nieuwe vastgelegde einddatum, waarop tevens een fusie door
overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg is voorzien. Iveg zal haar naam wijzigen in ‘Fluvius
Antwerpen’.
Juridische grond
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 22 december 2017: decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Aangezien de gemeente de voorkeur heeft om alle genoemde activiteiten bij dezelfde verenigingdistributienetbeheerder onder te brengen, opteert zij ervoor om na een vergelijkend onderzoek, en om
reden van de geografische situering in het werkingsgebied uit te treden uit Iveg en toe te treden tot
Iveka met ingang van 1 april 2019.
Dit scenario gebeurt met volle medewerking en in consensus met beide maatschappijen en werd
uitvoerig bestudeerd in infosessies en besproken met zowel het management van Iveka als Iveg. In de
toekomst zal Vorselaar, na de goedkeuring van het energiedecreet, ook thuishoren in een Kempens
werkingsgebied van Iveka. Vorselaar neemt, gebaseerd op een duidelijke visie die verankerd staat in
haar beleidsplan en consequent (sinds 2016 al) wordt gevolgd in het debat over de eventuele fusie van
DNB's of werkmaatschappijen, een voorafname daarop. Volledig conform de filosofie van Fluvius.
Daardoor wordt het voor de burger al transparanter en ook voor de medewerkers/diensten wordt de
synergie op het terrein alvast duidelijker en eenvoudiger (minder maatschappijen rond tafel bij bv.
rioleringswerken).
Financieel en inzake mogelijkheden tot intrede van preferentieel kapitaal, blijft de situatie volledig
gelijklopend. Die garanties werden ook door beide partijen uitdrukkelijk bevestigd. Die scenario's
werden ook doorgesproken samen met het management, de financieel beheerder en secretaris.
De inwoners van Vorselaar krijgen ook gewaarborgd dat de tarief van Iveg (die voorlopig nog iets
voordeliger is dan Iveka) hetzelfde blijft tot 2021. Die afspraak geldt trouwens voor het ganse Vlaamse
landschap.
Aan Iveka werden ook de nodige garanties gevraagd (en formeel toegezegd) inzake het overnemen van
de openbare verlichting (en dezelfde manier van verrekenen), de dienstverlening van Infragis
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(geografisch informatiesysteem), de afhandeling van REG-premies voor burgers én de operationele
werking op het terrein.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 april 2019 voor alle activiteiten uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging
Iveg en voor de activiteit netbeheer elektriciteit en aanverwante nevenactiviteiten toe te treden tot de
opdrachthoudende vereniging Iveka na onderzoek van onder meer de documenten die bij de
oproepingen inzake de verlenging zijn gevoegd (*). De toetreding tot de opdrachthoudende vereniging
Iveka gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van deze toetreding door de
algemene vergadering van Iveka.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur (de Vlaamse regering besliste op 27 april 2018 dat artikel 603 in werking zal
treden op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad).

Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Iveg op 20 juni 2018 en Iveka op 19 juni 2018 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zouden worden), op te dragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de voormeld artikel 1 van
onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 3
Aan Iveg en Iveka te vragen om de nodige afspraken te maken om Vorselaar te waarborgen wat
mondeling en per e-mail al werd toegezegd, namelijk het overnemen van de openbare verlichting (en
dezelfde manier van verrekenen cf. Infrax/Iveg), de dienstverlening van Infragis (geografisch
informatiesysteem), de afhandeling van REG-premies voor burgers, de operationele werking op het
terrein (aanspreekpunten voor diensten), enzovoort.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende verenigingen Iveg en
Iveka.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IVEG - Agenda algemene vergadering 20 juni 2018 verschuiving einddatum (1 april 2019) - verlenging (tot 29 maart
2037) - statutenwijzigingen - fusie door overneming van IMEA
en INTEGAN (Fluvius Antwerpen) - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Eva Somers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging Iveg
 21 maart 2018: oproepingsbrief tot de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iveg van 20 juni 2018
Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale voor Energie, afgekort Iveg.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 21 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveg die op 20 juni 2018 zal plaatshebben om
19 uur in het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van bestuur in zitting van 14 maart
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveg (met uitzondering van PBE)
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur
verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient
verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
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6/27

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 NAAR 29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
TUSSENTIJDSE STATUTENWIJZIGINGEN IVEG (VAN TOEPASSING TOT 1 APRIL 2019)
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Iveg:
o de nieuwe basis van de samenwerking met Fluvius System Operator wordt per 1 juli
2018 statutair verankerd
o kostenverdeling in Fluvius
 de verschuiving van de einddatum en de verlenging van Iveg
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 aanpassingen als gevolg van het centraliseren van al de statutaire medewerkers van de Infraxgroep in één opdrachthoudende vereniging (met werknaam Fluvius OV) (artikel 3ter)
 per 1 april 2019 de toekenning van nieuwe aandelen A en A’ en de schrapping van de
bestaande aandelen A, B, D en de winstbewijzen C met het oog op de voorgestelde fusie door
opslorping van IMEA en INTEGAN door Iveg
 aanpassingen als gevolg van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017
met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
o aantal leden van de raad van bestuur;
o genderbepaling;
o mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
o voorzitter kan ook districtsraadslid, districtsburgemeester of districtsschepen zijn
o opstelling code goed bestuur;
o mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
FUSIE DOOR OVERNEMNG VAN IMEA en INTEGAN DOOR IVEG (MET NAAMWIJZIGING IN
‘FLUVIUS ANTWERPEN’) – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS ANTWERPEN
Fusievoorstel
De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen heden in voor een aantal
nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio. Terwijl IMEA en Iveg beide distributienetbeheerders
elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als warmtenetbeheerder en aldus over eenzelfde
ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit
riolering), staat INTEGAN in voor de kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is de
bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de drie voornoemde
verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te fusioneren.
Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse regering tot
vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere
transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal
bestuursmandaten nagestreefd.
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de tot stand brenging van één
werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het samen brengen van alle regio-activiteiten binnen
één opdrachthoudende vereniging door Iveg, IMEA en INTEGAN nauw aan bij de organisatie en
structuur van Fluvius System operator cvba. De focus blijft daarbij het verstrekken van klantgerichte
diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden.
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één ‘multi utility’ entiteit, waarin
samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergievoordelen voor
de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal worden geoptimaliseerd. De fusie van de
drie entiteiten zal onder meer synergievoordelen en kostenbesparingen opleveren, zowel op het terrein
als bij de centrale diensten en toelaten om te werken in één homogeen lokaal geografisch
aaneengesloten exploitatiegebied.
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet
aan de betrokkenheid van elke individuele gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en
de verankering van de operationele werking.
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding zonder vereffening
overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen
fusie zullen IMEA en INTEGAN van rechtswege ophouden te bestaan.
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Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen
Het ontwerp statuten ‘Fluvius Antwerpen’ herneemt de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde
tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er volgende aan toe:
 maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 260;
 activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, riolering, kabel(netwerken en
sub-activiteiten warmte, strategische participaties en openbare verlichting;
 opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate en anderzijds
(“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), naargelang het aandeel van elke
deelnemer zich al dan niet binnen het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen
vermogen versus vreemd vermogen situeert;
 introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen Infrax Limburg: vereniging
die de tewerkstelling en de noodzakelijke detachering van onder meer de statutaire
medewerkers van ex-Iveg en ex-Integan naar Fluvius System Operator organiseert;
 toekenning 1 winstbewijs per activiteit;
 introductie van 2 regionale bestuurscomités;
 winstverdeling: verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en A’ (deze laatste
kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen);
 overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ in geval van
beëindiging intergemeentelijke samenwerking;
Opschortende voorwaarden
De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één ondeelbaar geheel, en de
realisatie ervan is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:
a) het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek
tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
b) i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen binnen Iveg behoudens
één winstbewijs per deelnemer en per activiteit waarvoor hij aan de vereniging deelneemt met
toekenning van een corresponderend aantal aandelen A in functie van het aandeel van elke deelnemer
binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas in vergelijking tot het Eigen
Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te
realiseren voorafgaand aan de inwerkingtreding van de fusie;
ii. desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit
elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per
activiteit Elektriciteit en Gas binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel door deelname aan een
kapitaalvermindering dan wel door de onderschrijving van aandelen A’ ten belope van zijn aandeel
binnen het ‘excedent’ aan Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas;
iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische participatie (Publi-T) met
bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen deze subsector.
c) de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ aangeboden aan de deelnemers door
de Raad van Bestuur van 13 maart 2018 binnen IMEA en van 14 maart 2018 binnen Iveg;
d) de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Iveg van een
wijziging van het maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in ’Fluvius Antwerpen’;
e) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de fusie die leidt tot de
vereniging ‘Fluvius Antwerpen’;
f) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van alle drie betrokken opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van
Fluvius Antwerpen;
g) de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de werkmaatschappijen Eandis System Operator
cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba;
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h) het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als distributienetbeheerder elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder aardgas.
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iveg d.d. 20 juni 2018:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveg,
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 Iveg van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 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. Goedkeuring van de statutenwijzigingen Iveg.
4. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij
authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
5. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie
van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
6. Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
7. Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
8. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris.
9. Statutaire benoemingen.
10. Statutaire mededelingen.

Vorselaar - gemeenteraad van 4 juni 2018: besluitenlijst
10/27

11. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen IMEA en
INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg:
11.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
11.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van
Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en
passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking
per 1 april 2019.
11.3. Goedkeuring van de van naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’.
11.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius
Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 11.2, bij
wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits
toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’
van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer
aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van
nominale waarde, en volledig volstort.
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen
verenigingen zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit waarvoor zij is
toegetreden één winstbewijs C toegekend.
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met
inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31
maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve
ruilverhouding) in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.
11.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
11.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging ‘Fluvius
Antwerpen’.
11.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door
overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid
verlening van machtiging om:
o de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals
vermeld onder punt 11.1. vast te stellen;
o de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
o het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
o de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde
van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij notariële akte
vast te stellen,
o het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019 vast
te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
o het register van de deelnemers aan te passen.
o daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn.
11.8. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 11.1.
tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
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12.Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG.

Artikel 2
 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveg van 9 november 2019 naar 1 april 2019
(*);
 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Iveg van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037, maar als gemeente niet deel te
nemen aan deze verlenging en uit te treden uit Iveg, zoals geformuleerd in een afzonderlijk
voorafgaand raadsbesluit van heden (*)
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde tussentijdse statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iveg (van toepassing tot 1 april 2019);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van IMEA en
INTEGAN door Iveg (met naamwijziging in ‘Fluvius Antwerpen’) met ingang van 1 april 2019 en
aan het ontwerp van statuten ‘Fluvius Antwerpen (**);
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur (de Vlaamse regering besliste op 27 april 2018 dat artikel 603 in werking zal
treden op de dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad).
(**) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de voorgestelde fusie.

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iveg op 20 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 4
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.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 4 juni 2018

Besluit

5

2018_GR_00054

IVEKA - Agenda algemene vergadering 19 juni 2018 Verschuiving einddatum (1 april 2019) - Verlenging (tot 29
maart 2037) - Statutenwijzigingen - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Jos Bouly voor de ganse legislatuur werd aangesteld
als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale vereniging
IVEKA
 20 maart 2018: brief met uitnodiging voor algemene vergadering 19 juni 2018
Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer gas deel aan de opdrachthoudende
vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het
Antwerpse.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 20 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering van Iveka die op 19 juni 2018 zal plaatshebben in De E 10 Hoeve, Kapelstraat
8 te 2960 Brecht.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13 maart
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
Bij een aangetekende nazending van 19 april 2019 werd nog extra documentatie gevoegd.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iveka (met uitzondering van PBE)
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur
verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient
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verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART
2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, heeft de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
een evaluatierapport opgesteld over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige
zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten
samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en
Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli
2018:
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naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
o winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
o vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
o actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
 aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
o aantal leden van de raad van bestuur;
o genderbepaling;
o mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
o inlassing opstelling code goed bestuur;
o mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
o
o
o
o

Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde statutenwijziging en de
andere agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 19 jujni 2018 :
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveka, 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 Iveka van 1 april 2019 tot 29 maart
2037 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.
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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 IKA - Vaststelling van de (niet-)vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 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 Iveka in de
nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2017.
9. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris Iveka met betrekking tot het boekjaar 2017.
10. Statutaire benoemingen.
11. Benoeming van een commissaris.
12. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iveka van 9 november 2019 naar 1 april 2019
(*);
 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Iveka van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Iveka te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder
meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);
 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka;
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het
lokaal bestuur;

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Jos Bouly, die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 2119 juni 2018, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 4
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het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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GOEDGEKEURD
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PIDPA - Agenda statutaire jaarvergadering 18 juni 2018 Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Guy Peeters voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Pidpa
 23 april 2018: oproepingsbrief tot de statutaire jaarvergadeirng van Pidpa van 18 juni 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 23 april 2018 tot de statutaire jaarvergadering van Pidpa van 18 juni 2018
bevat volgende agendapunten:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Benoeming(en).
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
 De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
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Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van Pidpa
gepland op 18 juni 2018.

Artikel 2
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het boekjaar 2017 en het
verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

Artikel 3
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017, wordt
goedgekeurd.

Artikel 4
De afgevaardigde van de gemeente op deze statutaire jaarvergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 5
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 intercommunale vereniging Pidpa.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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FARYS - Agenda algemene jaarvergadering van TMVS dv 20
juni 2018 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 november 2017 : gemeenteraadsbesluit waarbij Sara Van Rooy werd aangesteld als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv
 7 mei 2018 : oproepingsbrief tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 7 mei 2018 tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2018
bevat volgende agendapunten en bijhorende documentatie:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) - wordt nagestuurd
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingen
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet:
 6 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
buitengewone algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een
door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd;
dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger(s) op de algemene
vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden;
o meer bepaald artikel 44 bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering en onder
meer op expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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Motivatie
Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de algemene jaarvergadering van TMVS dv
gepland op 20 juni 2018.

Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente op deze algemene jaarvergadering wordt gemandateerd om
overeenkomstig onderhavige belsissing te stemmen.

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 TMVS dv

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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KENNIS GENOMEN
Zitting van 4 juni 2018
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Jaarrekening 2016 - Goedkeuring Binnenlands Bestuur Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 8 mei 2017: Goedkeuring jaarrekening 2016 door Gemeenteraad
 31 juli 2017: brief van Agentschap Binnenlands Bestuur
Feiten en context
De jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenland Bestuur over de goedkeuring van de
jaarrekening 2016.

Bijlagen
1. Goedkeuring_BinnenlandsBestuur_JR2016
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Jaarrekening - 2017 - Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Cindy Martens, financieel beheerder

Beschrijving
Feiten en context
De financieel beheerder vervoegt de vergadering om een toelichting te geven bij dit agendapunt. In het
kader van de BBC wordt jaarlijks een jaarrekening en toelichting opgemaakt. De gemeenteraad stelt
jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vast en keurt deze goed.
Juridische grond
 15 juli 2005 en wijzigingen: Gemeentedecreet
 25 juni 2010 en wijzigingen: Besluit Vlaamse Regering over beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome
gemeentebedrijven en provinciebedrijven, verenigingen van OCMW's van publiek recht - kort
de BBC genoemd 1 oktober 2010 en wijzigingen: ministerieel besluit over vaststelling van modellen en nadere
voorschriften van beleidsrapporten en toelichting ervan, en van rekeningstelsels van
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Motivatie
De voorlopige jaarrekening 2017 werd besproken op het college van burgemeester en schepenen op
28 februari 2018, met gunstig advies.
De jaarrekening 2017 werd eveneens besproken op het MAT op 25 april met gunstig advies.
Aan de raadsleden werd 14 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad de jaarrekening 2017 inclusief
beleidsnota, financiële nota, een samenvatting van de algemene rekeningen en een
toelichting overgemaakt.

Besluit
Artikel 1
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Neemt kennis van de jaarrekening 2017, inclusief beleidsnota, financiële nota, samenvatting van de
algemene rekeningen en toelichting, en keurt deze goed.
Budgettair resultaat boekjaar (J)
Resultaat op kasbasis (J)
Autofinancieringsmarge (J)
Balanstotaal (J6)
Totaal kosten
Totaal opbrengsten
Overschot van het boekjaar (J7)

1 019 434,00 €
8 417 179,00 €
1 955 483,00 €
40 619 301,71 €
8 906 695,41 €
9 711 683,46 €
804 988,05 €

Artikel 2
De secretaris zorgt voor het overmaken van de jaarrekening 2017 aan de toezichthoudende
overheden.

Bijlagen
1. Jaarrekening_2017
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Rapportering financieel beheerder - 2017 - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Cindy Martens, financieel beheerder

Beschrijving
Feiten en context
De financieel beheerder vervoegt de vergadering om een toelichting te geven bij dit agendapunt.
Juridische grond
 15 juli 2005 en wijzigingen: Gemeentedecreet, artikel 94
 25 juni 2010 en wijzigingen: Besluit Vlaamse Regering over beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, autonome
gemeentebedrijven en provinciebedrijven, verenigingen van OCMW's van publiek recht - kort
de BBC genoemdRegelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van de rapportering van de financieel beheerder over 2017.

Bijlagen
1. Rapportering_financieel_beheerder_2017
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname

Aanwezig:
de heer Eddy Steijnen, voorzitter; de heer Lieven Janssens, burgemeester; mevrouw Mizel Gebruers,
OCMW-voorzitter; de heer Paul Laeremans, schepen; de heer Filip Van den Broeck, schepen; mevrouw
Sara Van Rooy, schepen; de heer Kobe Vercauteren, schepen; de heer Ludo Adriaenssen, raadslid; de
heer Tom Breugelmans, raadslid; de heer Jos Bouly, raadslid; de heer Jan Dhanis, raadslid; de heer Bart
Geukens, raadslid; de heer Luc Lauwereys, raadslid; mevrouw Mia Mesens, raadslid; mevrouw Leslie
Olieslagers, raadslid; de heer Guy Peeters, raadslid; mevrouw Sofie Rombouts, raadslid; mevrouw Eva
Somers, raadslid; de heer Davy Van Hemelen, raadslid; mevrouw Elly Beirinckx, secretaris

Beschrijving
Feiten en context
Mondelinge vragen kunnen tot 8u de dag van de zitting per email bezorgd worden aan
secretaris@vorselaar.be, gemeenteraadsvoorzitter@vorselaar.be en burgemeester@vorselaar.be.

Besluit
Artikel 1
De ingediende variapunten werden behandeld.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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De Secretaris,
Elly Beirinckx
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De Voorzitter,
Eddy Steijnen
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