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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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

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 1 oktober 2018 worden goedgekeurd.

Bijlagen
1. GR_181001_NOTULEN
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Kerkfabriek - kerkbeleidsplan - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 27 september 2017: kennisgeving ontwerp kerkbeleidsplan opgemaakt door de Kerkfabriek en
parochiale werkgroep St. Pieter
 18 oktober 2017: gunstig advies bestuurlijke werkgroep (managementteam)
 11 januari 2018: melding van kerkfabriek dat het plan niet werd goedgekeurd door de
streekvicaris
 2 oktober 2018: nieuwe versie van ontwerp Kerkbeleidsplan op basis van sjabloon
 17 oktober 2018: gunstig advies bestuurlijke werkgroep (managementteam)
 15 oktober 2018: collegebesluit tot principiële goedkeuring kerkbeleidsplan
 18 oktober 2018: aan tot goedkeuring Bisschop door Kerkfabriek
Feiten en context
Het hebben van een kerkenbeleidsplan is een vereiste om in aanmerking te komen voor
restauratiepremies.
Het kerkbeleidsplan werd opgemaakt door de Kerkfabriek en parochiale werkgroep St. Pieter. Het
goedkeuringsproces verloopt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

‘pastorale werkgroep’ maakt het plan op en is de trekker
‘stuurgroep’ (afvaardiging vanuit pastorale en burgerlijke werkgroep) bespreekt het plan
‘burgerlijke werkgroep’ (managementteam) geeft advies over het plan
‘CBS’ keurt principieel goed
‘Bisschop’ keurt goed
‘Gemeenteraad’ keurt goed

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Motivatie
Er is slechts één parochie en één kerk in Vorselaar. Daarnaast is er nog een private kapel, in eigendom
van de Zusters der Christelijke Scholen.
Rekening houdend met het huidige gebruik is het aangewezen de kerk integraal te behouden voor de
huidige functies. Zoals het beleidsplan weergeeft, blijft het ter beschikking stellen voor andere
doeleinden mogelijk indien dat passend is (en in overeenstemming is met de hoofdbestemming).
De gemeenteraad dient het kerkbeleidplan goed te keuren. De bisschop heeft zijn goedkeuring reeds
mondeling bevestigd, de schriftelijke goedkeuring is onderweg.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.

Besluit
Artikel 1
Het kerkbeleidsplan in bijlage goed te keuren.

Bijlagen
1. Kerkenbeleidsplan_Vorselaar
2. 181114_bisschop_goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IVEKA - agenda algemene vergadering in buitengewone zitting
12 december 2018 - partiële splitsing Iveg/Iveka statutenwijziging - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

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
 13 september 2018: brief met uitnodiging voor de algemene vergadering in buitengewone
zitting 12 december 2018
 24 september 2018: nazending en correctie documentatie algemene vergadering 12 december
2018
Feiten en context
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of 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 13 september 2018 opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 12 december 2018 om 18u00
zal plaatshebben in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 11 september
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
Door een nazending op 24 september 2018 werd de agenda geherformuleerd en aanvullende
documentatie bezorgd.
VOORSTELLEN VAN PARTIËLE BESLISSINGEN DOOR OVERNEMING
Naar aanleiding van de uittredingen van de 15 Iveka-gemeenten die ervoor geopteerd hebben om op 1
april 2019 toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Iveg (het toekomstige Fluvius
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Antwerpen) en waarvan akte genomen werd op de algemene vergadering van 19 juni 2018 werd een
voorstel van partiële beslissing door overneming overgemaakt.
Tevens werd een voorstel van partiële splitsing bezorgd in verband met de uittreding van de gemeente
Vorselaar uit Iveg en de uitbreiding van haar aansluiting bij Iveka voor de activiteit elektriciteit.
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat,
zal overeenkomstig artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennoot-schappen overgaan naar de
andere opdrachthoudende vereniging en dit vanaf 1 april 2019.
De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn:
- voor de overgang van de 15 gemeenten:
de vervulling van de nog niet vervulde opschortende voorwaarden die werden vastgelegd voor de fusie
van Iveg met IMEA en Integan, zoals het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake
het verzoek tot verschuiving van de einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende
verenigingen naar 1 april 2019, de goedkeuring van de lopende statutenwijzigingen in de kapitaal- en
aandelenstructuur van Iveg, de instemming van de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent de
fusie en het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius Antwerpen’ als
distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas;
- voor de overgang van de gemeente Vorselaar:
het bekomen van de goedkeuring van de Vlaamse regering inzake het verzoek tot verschuiving van de
einddatum van de duurtijd van beide opdrachthoudende verenigingen naar 1 april 2019;
- voor beide dossiers:
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaderingen van Iveg en Iveka van deze dossiers en
van de voorgestelde statutenwijzigingen.
De raden van bestuur van Iveg en Iveka opteerden ervoor de onderlinge ruilverhoudingen voor de
aandelen van de overnemende vereniging en de partieel te splitsen vereniging te baseren op de
verhouding van de waarde van de aandelen bepaald op basis van het eigen vermogen op 30 juni 2018
tussen beide betrokken distributienetbeheerders, dit na realisatie van de statutenwijzigingen.
Er wordt gewerkt met een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 30 juni 2018. Op
basis van de definitieve cijfers per 31 december 2018 die geattesteerd zullen worden door de
betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2018 (voorlopige ruilverhouding),
worden vastgelegd en verwerkt.
STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in de voorstellen van partiële splitsing door
overneming inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15
uittredende gemeenten en van de overgang van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de
gemeente Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit.
Ingevolge de uittreding van de 15 gemeenten uit Iveka en de overgang van de gemeente Vorselaar en
in de toekomst van eventueel nog andere Iveg-gemeenten naar Iveka dient rekening te worden
gehouden met een aantal specifieke vereisten:
- ten eerste het zorg dragen voor ‘de neutraliteit van deze overgang":
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om te kunnen garanderen dat alle blijvende deelnemende gemeenten van Iveka hun rechtmatig aandeel
in de winst behouden ten opzichte van hun winstaandeel van vóór de realisatie van de partiële splitsing,
waarbij Vorselaar toetreedt tot Iveka en na realisatie van de uittreding van de 15 gemeenten die de
overstap maken naar Fluvius Antwerpen, dienen de kapitaalstructuur en de winstverdeling te worden
aangepast.
Naast de bestaande aandelen A (niet-preferente aandelen) worden zowel in de activiteit netbeheer
elektriciteit als in de activiteit netbeheer gas ook aandelen A’ (preferente aandelen voorzien. Zij
bekomen eveneens stemrecht.
Zij worden gedefinieerd met bijhorende aanpassing van de winstverdelingsmodaliteiten (talonbepaling).
- ten tweede de toevoeging van het ‘Iveg-statuut’ inzake de openbare verlichting:
door de overgang van de activiteit netbeheer elektriciteit van de gemeente Vorselaar naar Iveka
ontstaan binnen Iveka voor de gemeenten twee soorten statutaire bepalingen inzake de openbare
verlichting.
Aangezien bij Iveg alle installaties openbare verlichting in eigendom ingebracht zijn en er aandelen V
bestaan die in de winstverdeling vergoed worden, dient deze situatie even-eens te worden voorzien bij
Iveka.
Dit geeft onder meer aanleiding tot:
 de uitbreiding van het vennootschapsdoel met de aanleg van zowel de openbare verlichting als
de ermee gepaard gaande dienstige infrastructuur en precisering van de reeds bestaande
nevenactiviteit met beperkte beheersoverdracht bij Iveka;
 de invoering van aandelen Aov;
 toevoeging van de situatie inbreng in volle eigendom;
 aanpassing van de winstverdeling waarbij in de situatie met volledige inbreng van de openbare
verlichtingsinstallaties de opdrachthoudende vereniging de investeringen in de openbare
verlichting draagt, begrensd tot het bedrag van de trekkingsrechten.
- ten derde de toevoeging van het beheer van Strategische participaties:
vermits Iveg een aandelenportefeuille Publi-T beheert in opdracht van de deelnemende gemeenten,
inclusief de gemeente Vorselaar en de Iveka-statuten momenteel geen bepalingen inzake het beheer
van Strategische participaties bevatten, dient er een aantal statutaire bepalingen te worden ingelast:
 de inschrijving in het vennootschapsdoel en bij de inbreng van de activiteit beheer van
strategische participaties;
 de introductie van aandelen Apt met betrekking tot Publi-T;
 toevoeging dat het winstsaldo met betrekking tot de aandelen Apt verdeeld wordt
overeenkomstig de participaties van elke deelnemer binnen de verschillende soorten aandelen;
 de inlassing van bepalingen inzake modaliteiten met betrekking tot de beëindiging van de
intergemeentelijke samenwerking in dit verband;
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;
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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.
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
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 12 december 2018:
1. Statutenwijzigingen:
1.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van
activa en passiva per 30 juni 2018 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging van het doel
1.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.
van
i. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de
gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te
brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap).
ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de
gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap).
2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van
de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de
voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis
nemen van de splitsingsvoorstellen, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in
de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze
stukken verkrijgen
2.3. Goedkeuring van :
a. de partiële splitsingen door overneming van
• de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de
gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle,
Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te
brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap).
• de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de
gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de
Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap).
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omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden,
en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 april 2019,
b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen,
c. de doelwijziging.
2.4. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit elektriciteit van de gemeente
Vorselaar binnen Iveka vanaf 1 april 2019.
2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie
om :
a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aan-zien van de partiële
splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen;
b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen
verenigingen en de overnemende verenigingen per 31 maart 2019, berekend volgens de principes
vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële
splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 maart 2019;
e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.
2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 1 en 2.1 t.e.m.
2.5 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorstellen van partiële splitsing Iveg / Iveka door overneming
inzake de overgang van Iveka naar Iveg van de activiteiten verbonden aan de 15 uittredende
gemeenten en inzake de overgang van Iveg naar Iveka van de activiteiten verbonden aan de gemeente
Vorselaar die haar aansluiting bij Iveka uitbreidt tot de activiteit elektriciteit (*);
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende
vereniging Iveka (*);
(*) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering i
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 12 ecember 2018 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en
2 van onderhavige raadsbeslissing;
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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 vereniging Iveka, ter
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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CIPAL - agenda buitengewone algemene vergadering 14
december 2018 - statutenwijziging - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 4 februari 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Jos Bouly voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende
vereniging Cipal
 12 september 2018: oproepingsbrief tot het bijwonen van de buitengewone algemene
vergadering van de dinestverlenende vereniging Cipal op 14 december 2018
Feiten en context
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal").
Het ontwerp van statutenwijziging, goedgekeurd door de raad van bestuur van Cipal in zitting van 11
september 2018 aan de gemeente overgemaakt. De statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om
deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigigsdecreet. Ook worden een
aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd zoals uiteengezet in de toelichtende nota.
De oproepingsbrief van 9 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging Cipal van 14 december 2018 bevat volgende agendapunten:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin:
"De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4."
3. Wijziging van artikel 36, §1 van de statuten, om er het bijfde lid te vervangen door volgende tekst:
"Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig uitgebrachte
stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en
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(2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene
vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bija angetekende brief of via een adequate
digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld."
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende tekst:
"Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een
termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punte die een tweede maal op de agenda
voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede
bijeenroeping verme"ld."
5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt als
volgt:
"Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing:
 in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;
 in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” ingevoegd;
 in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord “decreet”
de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
 aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee derden
van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”
 in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;
 in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten kandidaatbestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van
de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde
doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval
is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal
bestuur, niet van toepassing.”;
 de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een
deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende
gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid
aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die
overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van
deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende
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stem de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met
raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente die
de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij
gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van
bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte
van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met
raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
o in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd
bestuurder;
o in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun
gemeenteraad aangewezen werden;
o vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid
van de bestuurders;
o tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het
jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik de
raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf aangewezen
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het
opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als
best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de
zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar. Het
eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad
van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij
vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft
afgevaardigd.”
 artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
 in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het
directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt;
 in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra
de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.”
6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
7. Statutaire ontslagen en benoemingen.
8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
Juridische grond
 15 juli 2005 en latere wijzigingen: gemeentedecreet
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 06 juli 2001 en latere wijzigingen: decreet intergemeentelijke samenwerking
o meer bepaald artikel 39 bepaalt datuiterlijk 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 oorspronklijke 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 expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient
tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota de agendapunten 1 tot en met 8 goed
te keuren van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 14 december 2018.

Artikel 2
Zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het ontwerp van
statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde
artikelen eigen te maken.
Volgende wijzigingen goed te keuren:






de wijziging van artikel 5 van de statuten
de wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten
de wijziging aan artikel 37 van de statuten
de invoeging van een nieuw artikel 49
de wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen besluiten

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 14
december 2018, de heer Jos Bouly, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te
stemmen.

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 dienstverlenende vereniging Cipal.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IKA - agenda buitengewone algemene vergadering 17
december 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Eva Somers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van IKA
 18 september 2018 : oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering IKA met
bijhorende documenten
Feiten en context
De gemeente neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Investeringsvereniging
voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot IKA.
De commissaris heeft een verslag zonder voorbehoud opgemaakt met betrekking tot het
splitsingsvoorstel, dit verslag is nagezonden naar de gemeente.
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.
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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
Na onderzoek (van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat
zijn) goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de
buitengewone algemene vergadering van IKA van 17 december 2018:
1. Statutaire benoemingen en statutaire mededelingen
2. Statenwijziging
3. Strategienota
4. Begroting 2019 en prognose dividend

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van
17 december 2018, mevrouw Eva Somers, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IOK - agenda buitengewone algemene vergadering 18
december 2018 - statuten - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging IOK
 19 september 2018: kennisgeving ontwerp van statutenwijziging IOK
 19 oktober 2018: uitnodiging buitengewone algemene vergadering IOK 18 december 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 19 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van
de Intercommunale vereniging IOK van 18 december 2018 bevat volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Statutenwijziging
Activiteitenplan 2019
Begroting 2019
Varia

Als bijlage een uitgebreide toelichtende nota en een ontwerp van statutenwijziging die ingevolge de
besluitvorming van de raad van bestuur van 18 september wordt voorgelegd aan alle vennoten in
functie van de besluitvorming op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018.
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;
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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
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
de Intercommunale vereniging IOK, gepland op 18 december 2018.

Artikel 2
Goedkeuring wordt gehecht aan volgende aanpassingen aan van de statuten:












nieuw artikel 2 (van kracht vanaf 1 januari 2019)
wijziging artikel 6
wijziging artikel 8
wijziging artikel 14
nieuw artikel 17 (van kracht vanaf 1 januari 2019)
nieuw artikel 20
wijziging artikel 22
schrapping artikel 25
verwijzigingen naar het directiecomité in artikel 26, 27, 28 en 47
wijziging artikel 26
toevoeging artikel 49

Het ontwerp van statutenwijziging van de Intercommunale vereniging IOK, meegedeeld bij brief
van 19 september 2018 en zoals te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van IOK,
wordt bijgevolg goedgekeurd.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente op deze buitengewone algemene vergadering,
mevrouw Leslie Olieslagers, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te
stemmen.

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 Intercommunale vereniging IOK.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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IOK Afvalbeheer - agenda buitengewone algemene vergadering
18 december 2018 - statuten - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
 6 mei 2013: gemeenteraadsbesluit waarbij Leslie Olieslagers voor de ganse legislatuur werd
aangesteld als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de intercommunale
vereniging IOK
 19 september 2018: kennisgeving ontwerp van statutenwijziging IOK afvalbeheer
 19 oktober 2018 : uitnodiging buitengewone algemene vergadering IOK Afvalbeheer 18
december 2018
Feiten en context
De oproepingsbrief van 19 oktober 2018 tot de buitengewone algemene vergadering van
de Intercommunale vereniging IOK Afvalbeheer van 18 december 2018 bevat volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Statutenwijziging
Activiteitenplan 2019
Begroting 2019
Varia

Als bijlage een uitgebreide toelichtende nota en een ontwerp van statutenwijziging die ingevolge de
besluitvorming van de raad van bestuur van 18 september wordt voorgelegd aan alle vennoten in
functie van de besluitvorming op de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018.
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
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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
Er wordt goedkeuring gegeven aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
de Intercommunale vereniging IOK Afvalbeheer gepland op 18 december 2018.

Artikel 2
Goedkeuring wordt gehecht aan volgende aanpassingen aan van de statuten:











nieuw artikel 2 (van kracht vanaf 1 januari 2019)
wijziging artikel 6
wijziging artikel 15
nieuw artikel 18 (van kracht vanaf 1 januari 2019)
nieuw artikel 21
wijziging artikel 23
schrapping artikel 26
verwijzigingen naar het directiecomité in artikel 27, 28 en 48
wijziging artikel 27
toevoeging artikel 50

Het ontwerp van statutenwijziging van de Intercommunale vereniging IOK afvalbeheer, meegedeeld bij
brief van 19 september 2018 en zoals te behandelen op de buitengewone algemene vergadering van
IOK Afvalbeheer, wordt bijgevolg goedgekeurd.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente op deze buitengewone algemene vergadering,
mevrouw Leslie Olieslagers, wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te
stemmen.

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 Intercommunale vereniging IOK.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

GOEDGEKEURD
Zitting van 5 november 2018

Besluit

8
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Wegen- en rioleringswerken Boulevard Samenwerkingsovereenkomst met Pidpa - 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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis
De gemeente Vorselaar plant de heraanleg van de openbare weg 'Boulevard'. Pidpa wenst tegelijkertijd
van de gelegenheid gebruik te maken om rioleringswerken uit te voeren in de Boulevard in
derdebetalingsregeling (via het investeringsfonds).
Feiten en context
De gemeente Vorselaar wenst de uitvoering van de wegeniswerken voor haar rekening te nemen
terwijl Pidpa de aanleg van een rioolwaterafvoerriolering en de optimale afkoppeling van het
hemelwater van de aanwezige woningen wenst te realiseren.
Beide partijen zijn van oordeel dat zowel de uitvoering van de studieopdracht als van de wegen- en
rioleringswerken in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd en te behandelen als een
occassionele gezamenlijke opdracht.
Pidpa stelt voor om in deze opdracht op te treden als aanbestedende overheid in de zin van artikel 48
van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Juridische grond
Artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake de occassionele gezamenlijke opdracht.
Motivatie
De dienst geeft een positief advies aan het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa
goed te keuren voor de realisatie van het wegen- en rioleringsproject 'Boulevard'.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit.
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Besluit
Artikel 1
De samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Vorselaar en Pidpa met als voorwerp 'de
uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Boulevard' wordt goedgekeurd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Gemeenteraad

KENNIS GENOMEN
Zitting van 5 november 2018

Besluit
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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 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, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bart Geukens, raadslid

Beschrijving
Feiten en context
Mondelinge vragen kunnen tot 8u de dag van de zitting per email bezorgd worden
aan algemeendirecteur@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 algemeen directeur,
Elly Beirinckx
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De voorzitter,
Eddy Steijnen
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