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--------------De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de voorzitter om 20.00 uur.
--------------Voor de aanvang van de zitting vraagt de voorzitter één minuut stilte voor de slachtoffers van de
terreuraanslagen die wereldwijd gepleegd worden door IS.
Er wordt een rouwregister geopend om de inwoners de mogelijkheid te geven om hun medeleven te
betuigen aan de nabestaanden. Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Op het eind van de maand zal het rouwregister aan de Franse ambassade worden overgemaakt.
--------------DAGORDE:
OPENBARE VERGADERING:
1. Budgetwijziging dienstjaar 2015 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
Aktename;
2. Budget 2016 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet
Aktename;
3. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen aan 3de categorie gedurende het jaar 2016:
A) Generale Vrije Polders
B) Slependammepolders
C) Isabellapolder
Advies;
4. Gemeentepersoneel: Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2016 op een
zaterdag of zondag vallen;
5. Goedkeuring bemiddelingsovereenkomst sociale koopkavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat;
6. Hulpverleningszone Meetjesland. – Goedkeuren gewijzigde dotatie 2015, kennisname aangepast
meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuren dotatie dienstjaar 2016;
7. Politiezone Meetjesland Centrum. – Goedkeuren dotatie dienstjaar 2016;
8. Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2014-2015 en
jaarrekening. - Goedkeuring;
9. Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede:
A) Extra Bijzondere Algemene Vergadering van 01.12.2015: Goedkeuren agenda,
statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
B) Bijzondere Algemene Vergadering van 01.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;

10. Dienstverlenende Vereniging Veneco² - Buitengewone Algemene Vergadering 03.12.2015:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de dienstverlenende vereniging
B) Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger
C) Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
11. Opdrachthoudende Vereniging IVM:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
B) Algemene Vergadering van 09.12.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger
12. Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
B) Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2015: goedkeuren agendapunten,
voorgestelde fusie-operatie inclusief statuten ‘Eandis Assets’ en bepalen van het stemgedrag
van de gemeentelijke vertegenwoordiger
13. Dienstverlenende Vereniging FINIWO:
Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
--------------OPENBARE VERGADERING
Eerste voorwerp: Budgetwijziging dienstjaar 2015 van de kerkfabriek:
A) Sint-Laurentius – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.11.2014, betreffende aktename budget 2015;
Gelet op de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins voor het
dienstjaar 2015;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 23.08.2015, waarvan aktename door
het schepencollege op 04.09.2015;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 03.06.2015, waarvan aktename door het schepencollege op 07.08.2015, waarbij onder andere
afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Sint-Laurentius
van Sint-Laureins.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, het
Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laureins.
--------------B) Heilige Margaretha van Sint-Margriete – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21.11.2013, houdende goedkeuring meerjarenplan
2014-2019;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20.11.2014, betreffende aktename budget 2014;
Gelet op de budgetwijziging van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete voor het
dienstjaar 2015;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015, waarvan aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015, waarbij onder andere
afspraken werden gemaakt betreffende de budgetwijzigingen;

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Er wordt akte genomen van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015 van de kerkfabriek Heilige
Margaretha van Sint-Margriete.
Deze budgetwijziging zal worden overgemaakt aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, het
Bisdom, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------Tweede voorwerp: Budget 2016 van de kerkfabrieken:
A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke exploitatietoelage
en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist dd. 19.05.2015, waarvan aktename door
het schepencollege op 03.07.2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de stand van zaken over de
herbestemming van de kerken en zijn hierover reeds gesprekken gevoerd met de gemeente;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat in Kerk & Leven een artikel gepubliceerd werd over
de reorganisatie van de dekenijen. Er worden grotere dekenijen gevormd. Daarna zal bekeken worden
welke kerken er over blijven. Er is hierover nog niet overlegd met de gemeenten.
Het college heeft hieromtrent volgende visie:
De kerk in Sint-Laureins zou moeten open blijven voor religieuze diensten
Voor de kerk in Watervliet zou een andere bestemming gezocht worden gezien de culturele en
geschiedkundige waarde
- Het is echter niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor de kerken.
- In Bentille en Sint-Margriete zouden de ruimtes eventueel kunnen gebruikt worden door de
school.
Er is nog niets zeker.
Er zal contact worden genomen met het Bisdom om meer informatie en duidelijkheid te bekomen.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-inEremo.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
Er wordt geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en het gemeentebestuur van Kaprijke.
--------------B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins – Aktename.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van Sint-Laureins werd
ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er geen gemeentelijke exploitatietoelage en
geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Laurentius dd. 21.05.2015, waarvan aktename door
het schepencollege op 05.06.2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de stand van zaken over de
herbestemming van de kerken en zijn hierover reeds gesprekken gevoerd met de gemeente;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat in Kerk & Leven een artikel gepubliceerd werd over
de reorganisatie van de dekenijen. Er worden grotere dekenijen gevormd. Daarna zal bekeken worden
welke kerken er over blijven. Er is hierover nog niet overlegd met de gemeenten.
Het college heeft hieromtrent volgende visie:
De kerk in Sint-Laureins zou moeten open blijven voor religieuze diensten
Voor de kerk in Watervliet zou een andere bestemming gezocht worden gezien de culturele en
geschiedkundige waarde
Het is echter niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor de kerken.
In Bentille en Sint-Margriete zouden de ruimtes eventueel kunnen gebruikt worden door de school.
Er is nog niets zeker.
Er zal contact worden genomen met het Bisdom om meer informatie en duidelijkheid te bekomen.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Laurentius van SintLaureins.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal
kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Laurentius.
-------------C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van Sint-Margriete werd
ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke exploitatietoelage van
3.170,00 euro en geen gemeentelijke investeringstoelage wordt gevraagd;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de stand van zaken over de
herbestemming van de kerken en zijn hierover reeds gesprekken gevoerd met de gemeente;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat in Kerk & Leven een artikel gepubliceerd werd over
de reorganisatie van de dekenijen. Er worden grotere dekenijen gevormd. Daarna zal bekeken worden
welke kerken er over blijven. Er is hierover nog niet overlegd met de gemeenten.

Het college heeft hieromtrent volgende visie:
De kerk in Sint-Laureins zou moeten open blijven voor religieuze diensten
Voor de kerk in Watervliet zou een andere bestemming gezocht worden gezien de culturele en
geschiedkundige waarde
Het is echter niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor de kerken.
In Bentille en Sint-Margriete zouden de ruimtes eventueel kunnen gebruikt worden door de school.
Er is nog niets zeker.
Er zal contact worden genomen met het Bisdom om meer informatie en duidelijkheid te bekomen.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Heilige Margaretha van SintMargriete.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage en geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal
kerkbestuur en de kerkfabriek Sint-Margriete.
--------------D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman. – Aktename.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman werd
ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke exploitatietoelage van
11.721,39 euro wordt gevraagd en een gemeentelijke investeringstoelage van 10.500,00 euro wordt
gevraagd;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Sint-Niklaas dd. 25.06.2015, waarvan aktename door het
schepencollege op 07.08.2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de stand van zaken over de
herbestemming van de kerken en zijn hierover reeds gesprekken gevoerd met de gemeente;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat in Kerk & Leven een artikel gepubliceerd werd over
de reorganisatie van de dekenijen. Er worden grotere dekenijen gevormd. Daarna zal bekeken worden
welke kerken er over blijven. Er is hierover nog niet overlegd met de gemeenten.
Het college heeft hieromtrent volgende visie:
De kerk in Sint-Laureins zou moeten open blijven voor religieuze diensten
Voor de kerk in Watervliet zou een andere bestemming gezocht worden gezien de culturele en
geschiedkundige waarde
Het is echter niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor de kerken.
In Bentille en Sint-Margriete zouden de ruimtes eventueel kunnen gebruikt worden door de school.
Er is nog niets zeker.
Er zal contact worden genomen met het Bisdom om meer informatie en duidelijkheid te bekomen.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van WaterlandOudeman.
Er wordt een gemeentelijke exploitatietoelage van 11.721,39 euro en een gemeentelijke
investeringstoelage van 10.500,00 euro gevraagd.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal
kerkbestuur en de kerkfabriek Waterland-Oudeman.
--------------E) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van Watervliet. – Aktename.
De gemeenteraad,

Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het overleg met het centraal kerkbestuur en een vertegenwoordiging van de gemeente
dd. 06.06.2015 waarbij onder andere afspraken werden gemaakt betreffende de budgetten, waarvan
aktename door het schepencollege dd. 07.08.2015;
Overwegende dat het budget 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart van
Watervliet werd ingediend door het centraal kerkbestuur waaruit blijkt dat er een gemeentelijke
exploitatietoelage wordt gevraagd van 11.721,39 euro en een gemeentelijke investeringstoelage wordt
gevraagd van 31.833,00 euro;
Gelet op de notulen van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart dd. 23.06.2015, waarvan
aktename door het schepencollege op 07.08.2015;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BA-2005/1 betreffende de toepassing van het decreet van 07.05.2004;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie vraagt naar de stand van zaken over de
herbestemming van de kerken en zijn hierover reeds gesprekken gevoerd met de gemeente;
Schepen Hugo Coene antwoordt hierop dat in Kerk & Leven een artikel gepubliceerd werd over
de reorganisatie van de dekenijen. Er worden grotere dekenijen gevormd. Daarna zal bekeken worden
welke kerken er over blijven. Er is hierover nog niet overlegd met de gemeenten.
Het college heeft hieromtrent volgende visie:
De kerk in Sint-Laureins zou moeten open blijven voor religieuze diensten
Voor de kerk in Watervliet zou een andere bestemming gezocht worden gezien de culturele en
geschiedkundige waarde
Het is echter niet gemakkelijk om een bestemming te vinden voor de kerken.
In Bentille en Sint-Margriete zouden de ruimtes eventueel kunnen gebruikt worden door de school.
Er is nog niets zeker.
Er zal contact worden genomen met het Bisdom om meer informatie en duidelijkheid te bekomen.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
van Watervliet.
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd.
De gemeentelijke investeringstoelage wordt vastgesteld op 21.333,00 euro.
Het krediet zal voorzien worden in het gemeentebudget 2016.
Afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, het bisdom Gent, het centraal
kerkbestuur en de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
--------------Derde voorwerp: Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3de categorie
gedurende het jaar 2016:
A) Generale Vrije Polders. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het schrijven dd. 26.10.2015 van het bestuur van de Generale Vrije Polders, houdende
de voorlopige raming voor het dienstjaar 2015 voor het reiten, ruimen en verhakselen aan volgende
waterlopen
nrs. 8301, 8302, 8302a, 8302b, 8302bis, 8302c, 8302d, 8302e, 8302f, 8302g, 8303, 8304a, 8304b,
8304c, 8304d, 8305, 8370, 8373, 8373a, 8375, 8375a, 8376, 8378a, 8378, 8380, 8380a, 8381a, 8381b,
8383, 8383a, 8383b, 8385, 8386, 8387 en 8401a voor een bedrag van 94.403,65 euro, incl. btw;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, merkt op, zoals vorig jaar, dat de raming,
zeker wat betreft de Generale Vrije Polders, elk jaar stijgt, terwijl het gaat over dezelfde waterlopen.
Tevens is de beschrijving van de werken zeer summier: reiten, ruimen, verhakselen. Bij de ander
polderbesturen is er een uitgebreider beschrijving van de werken;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, stelt zich de vraag of het niet de bedoeling
is van de polder om telkens de raming te verhogen;

De heer Franki Van de Moere, burgemeester, is akkoord dat er weinig details van de uit te voeren
werken zijn opgenomen. Er wordt een oeverversterking uitgevoerd over 400 meter, zonder detail. Er zal
nog een overleg gebeuren met de Generale Vrije Polders over de stijging van de raming en er zal een
beperking in de stijging worden besproken;
Schepen Hugo Coene vult aan dat hij hierover verdere toelichting zal geven bij de bespreking
van het budget 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan
waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2016. – Advies: - Generale Vrije Polders”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Generale Vrije Polders, ten bedrage van 94.403,65
euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken aan waterlopen van 3e categorie voor het dienstjaar 2016,
wordt gunstig geadviseerd.
Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------B) Slependammepolders. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, voorzitter;
Gelet op het schrijven dd. 30.10.2015 van het bestuur van de Slependammepolders, houdende
de voorlopige raming voor het dienstjaar 2016 voor kruidtrekking aan volgende waterlopen nrs. 8321,
8322, 8331, 8332, 8320AB, 8340AB, 8351AB, 8351BC, 8352, ruimen en kuisen duikers in de
Eerstestraat, diverse werken aan straatgrachten en zomermaaibeurt en verhakselen voor een totaal
bedrag van 18.020,37 euro, incl. btw;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan
waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2016. – Advies: - Slependammepolders”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Slependammepolders, ten bedrage van 18.020,37
euro, incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2016, wordt gunstig geadviseerd.
Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------C) Isabellapolder. – Advies.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Gelet op het schrijven dd. 29.10.2015 van het bestuur van de Isabellapolder, houdende de
voorlopige raming voor het dienstjaar 2016 voor reiten, ruimen, oeververdediging, verhakselen
maaispecie en analyse slib en afvoer aan volgende waterlopen nrs 8.296, 8.297 en 122, voor een totaal
bedrag van 8.160,26 euro, incl. btw;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181 en 248
tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Raming van de uit te voeren werken aan
waterlopen van 3e categorie gedurende het jaar 2016. – Advies: - Isabellapolder”
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De voorlopige raming van het bestuur van de Isabellapolder, ten bedrage van 8.160,26 euro,
incl. btw voor het uitvoeren van werken voor het dienstjaar 2016, wordt gunstig geadviseerd.

Art.2.- Afschrift, in drievoud, van tegenwoordige beslissing, samen met de voorlopige raming, zullen
voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Integraal
Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
--------------Vierde voorwerp: Gemeentepersoneel: Vaststelling verlofdagen ter compensatie van feestdagen
die in 2016 op een zaterdag of zondag vallen.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van personeel;
Gelet op de rechtspositieregeling met bijlagen van het gemeentepersoneel – Titel VI – Hoofdstuk
II, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18.12.2008 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit
van 25.06.2009, 31.05.2012, 18.12.2014 en 18.06.2015;
Overwegende dat in 2016 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen:
Zaterdag 02.01.2016
Zondag 01.05.2016
Zondag 25.12.2016
Gelet op volgend voorstel van het Managementteam dd. 21.09.2015:
- brugdag op vrijdag 06.05.2016 ter compensatie van 02.01.2016
- brugdag op vrijdag 22.07.2016 ter compensatie van 01.05.2016
Het is niet wenselijk om een vervangingsdag te voorzien vóór de datum van de effectieve feestdag.
De feestdag van 25.12.2016: toe te voegen bij het jaarlijks vakantieverlof
Gelet op de besprekingen tijdens het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 23.10.2015 –
Protocol 2015/05;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Gemeentepersoneel. – Vaststelling
verlofdagen ter compensatie van feestdagen die in 2016 op een zaterdag of zondag vallen”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Volgende brugdagen worden vastgesteld:
- brugdag op vrijdag 06.05.2016 ter compensatie van 02.01.2016
- brugdag op vrijdag 22.07.2016 ter compensatie van 01.05.2016
Art.2.- De feestdag van 25.12.2016: toe te voegen bij het jaarlijks vakantieverlof
--------------Vijfde voorwerp: Goedkeuring bemiddelingsovereenkomst sociale koopkavel in de Jeronymus
Lauwerijnstraat.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door Johan Francque, schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23.01.2014 betreffende het principieel akkoord tot de
onderhandse verkoop van de speelzone in de Jeronymus Lauwerijnstraat, nadat de
verkavelingswijziging tot sociale kavel is goedgekeurd, en de machtiging van de Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (M.B.V.) om de verkavelingswijziging aan te vragen;
Gelet op de verkavelingswijziging, vergund op 11.04.2014, voor de wijziging van de speelzone
in de Jeronymus Lauwerijnstraat, naar een sociale kavel;
Gelet op de publicaties in de Vijfklank van juli en november 2014 over de nakende verkoop van
de sociale kavel, en de oproep naar geïnteresseerden om zich hiervoor in te schrijven bij de
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen;
Gelet op het schattingsverslag van 30.10.2014, dat de waarde van de sociale kavel bepaalt op
85.000,00€;
Overwegende dat een sociale kavel mag verkocht worden voor maximaal 85% van zijn venale
waarde;
Overwegende dat de verkoopprijs van de sociale kavel maximaal 72.250,00€ mag bedragen;
Gelet op de e-mail van de M.B.V. van 24.09.2015 waarin de M.B.V. opteert om de verkoop te
regelen via een bemiddelingsovereenkomst om de volgende redenen:
- De gronden zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied en kunnen hierdoor enkel worden
aangewend voor de realisatie van sociale huisvesting.

- Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering op 26 juli 2014 zijn alle subsidies voor
koopwoningen en sociale kavels geschrapt. Dit had tot gevolg dat de eerder voorgestelde
werkwijze niet kon worden aangehouden
Overwegende dat de M.B.V. voorstelt om een bemiddelingsovereenkomst aan te gaan, waarin
de M.B.V. de volgende taken op zich neemt:
- controle voorwaarden om in aanmerking te komen als kandidaat-koper
- gehele administratieve afhandeling waarbij o.a. aanbieden kavel aan sociaal gerechtigde koper
- opmaak verkoopakte
- aanvraag bodemattest, …
Overwegende dat er op dit ogenblik al meerdere kandidaten zijn ingeschreven op de wachtlijst
voor een sociale kavel in Sint-Laureins;
Gelet op het ontwerp van bemiddelingsovereenkomst;
Overwegende dat de M.B.V. voor haar taak als bemiddelaar een vergoeding vraagt gelijk aan 2%
van de verkoopprijs, zijnde 1.445,00€;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 29.09.2006 betreffende de voorwaarden voor
de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de
sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27.03.2009;
Gelet op art. 4.1.2 van het decreet Grond- en Pandenbeleid dat bepaalt dat een bindend sociaal
objectief een gemeentelijke omschrijving is van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet gerealiseerd worden;
Gelet op art. 4.1.3 van het decreet Grond- en Pandenbeleid dat bepaalt dat het bindend sociaal
objectief van een gemeente is samengesteld uit gemeentelijke objectieven voor sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen en sociale kavels;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
De heer Bart Van de Keere, raadslid van de CD&V-fractie vraagt aan welke concrete
voorwaarden kopers moeten voldoen om het lot te kunnen aankopen. Wordt voorkeur gegeven aan
eigen inwoners?
In het informatieblad “De Vijfklank” werd een oproep gelanceerd waarop blijkbaar al reacties zijn
binnengekomen. De fractie vraagt zich af het nog zin heeft om een commissie van 2% te betalen als er
al kandidaat kopers zijn;
Schepen Johan Francque antwoordt hierop dat de voorwaarden zullen opgevraagd worden bij
de M.B.V.
Het lot zal door hen verkocht worden;
Raadslid Bart Van de Keere merkt op dat de verplichting inzake de sociale kavels gewijzigd is.
Er zijn zes kavels geschrapt in de verkaveling in de Kantijnstraat.
De procedure voor deze verkoop is reeds gestart in januari 2014, eind 2015 is er nog steeds geen
resultaat.
De CD&V-fractie zal dit punt niet goedkeuren om reden dat de fractie het niet nodig acht om nog een
commissieloon te betalen. Het ware beter geweest indien de gemeente het lot zelf zou verkopen en de
mensen van onze gemeente de kans te geven;
Schepen Johan Francque antwoordt dat het sociaal objectief is gewijzigd. De gemeente moet
voldoen aan de verplichting van één sociale koopkavel. Met deze verkoop is de doelstelling bereikt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter-gemeenteraadslid vraagt de stemming voor het agendapunt: “Goedkeuren
bemiddelingsovereenkomst sociale koopkavel in de Jeronymus Lauwerijnstraat”;
Gelet op het stemgedrag door handopsteking van de gemeenteraadsleden als volgt:
Stemmen ja: de heer Eddy Roets, de heer Franki Van de Moere, de heer Tom Lacres, de heer Luc De
Meyere, mevrouw Claudine Bonamie, de heer Carlos Bonamie, de heer Hugo Coene, de heer Kristof
Goethals, de heer Johan Francque, de heer Robert Soberon,
Stemmen neen: de heer Franky Cornelis, de heer Bart Van de Keere, mevrouw Annick Willems, de heer
Luc Van de Vijver, mevrouw Martine Cools, de heer Jelle Boelens,
Besluit met 10 ja-stemmen en 6 neen-stemmen:
Art.1.- Het ontwerp van bemiddelingsovereenkomst sociale koopkavel, af te sluiten met de
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, goed te keuren.
Art.2.- De sociale kavel te verkopen tegen de prijs van 72.250,00€.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor
Volkswoningen, Stationsstraat 58, 9900 Eeklo.
---------------

Zesde voorwerp: Hulpverleningszone Meetjesland. – Goedkeuren gewijzigde dotatie 2015,
kennisname aangepast meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuren dotatie 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16.10.2014 waarbij kennis werd genomen van het
meerjarenplan 2015-2020 en de dotatie van 227.677,21 euro voor het jaar 2015 werd goedgekeurd;
Overwegende dat de brandweerhervorming op 01.01.2015 van start ging en de
brandweerdiensten in de hulpverleningszones werden geïntegreerd;
Overwegende dat de zoneraad in zitting van 09.01.2015, de begroting 2015 heeft goedgekeurd;
Gelet op de begrotingscommissies van 26.08.2015 en 07.10.2015 gehouden met de
burgemeesters en financieel beheerders van de gemeenten van de zone Meetjesland;
Overwegende dat de zoneraad in haar zitting van 21.10.2015:
- het voorstel tot wijziging 1 EN 2 van de begroting 2015 heeft vastgesteld;
- zich akkoord heeft verklaard met het voorstel van het aangepast meerjarenplan 2015-2020;
- de begroting 2016 heeft vastgesteld
Overwegende dat de gouverneur de overdracht van de ladderwagen van Nevele aan een
waardering van 50% niet heeft goedgekeurd waardoor de ladderwagen nu voor 100% wordt
overgedragen aan de zone. Dit heeft een impact op de berekening van de verrekeningsbijdrage die elke
gemeente extra moet bij betalen of ontvangen, berekend door het verschil tussen de reële inbreng en
de inbreng die volgens de zonale verdeelsleutel had moeten gebeuren. Een gemeente die procentueel
meer inbrengt in de zonde dan de verdeelsleutel, krijgt een bedrag terug. Dit bedrag wordt gespreid
over 5 jaar;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie 2015 voor de gewone dienst niet wijzigt; de dotatie
voor de buitengewone dienst daalt met 18.771,21 euro aangezien niet alle vooropgestelde investeringen
uitgevoerd kunnen worden;
Overwegende dat het eerdere goedgekeurde meerjarenplan wijzigt omdat voor de gewone dienst
de mogelijke stijging van de federale dotatie niet mag worden opgenomen, de personeelskosten stijgen
doordat de minimale vergoeding opgetrokken werd van 1 uur naar 2 uur voor zowel brandweer als
vervoer 100. Er eveneens korter uitruktijden zijn waardoor er meer uitrukken en meer personeel nodig
is. Hierdoor wijzigt de eerder goedgekeurde dotatie. Er voor de buitengewone dienst in 2016 twee
ladderwagens worden verkocht en in 2017 een lening wordt opgenomen voor de investeringsuitgaven
van dat jaar. Ook dit heeft een impact op de buitengewone toelage van de gemeente.
Overwegende dat na wijziging van het meerjarenplan 2015-2016 de voorliggende begroting 2016
kan worden vastgesteld;
Overwegende dat artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,
gewijzigd werd bij wet van 19 april 2014, waarin art. 23, 1°, stelt dat de gemeentelijke dotatie wordt
ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; dat zij ten minste in twaalfden wordt
uitbetaald;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 18.09.2014 betreffende de goedkeuring van de zonale
verdeelsleutel dotatie voor de periode 2015-2020;
Overwegende dat de dotatie 2016 berekend is op basis van de zonale verdeelsleutel; dat de
dotatie berekend is voor de gewone en de buitengewone dienst;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 dd. 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot
en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Hulpverleningszone Meetjesland –
Goedkeuren gewijzigde dotatie 2015, kennisname aangepast meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuren
dotatie 2016”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen nrs. 1 en 2 van de begroting 2015 van de
Hulpverleningszone Meetjesland en keurt de gewijzigde dotatie voor de buitengewone dienst van het
boekjaar 2015 goed voor een bedrag van 18.771,21 euro in min.
Art.2 - De gemeenteraad neemt kennis van het aangepast meerjarenplan 2015-2020 van de
Hulpverleningszone Meetjesland.

Art.3 - De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2016 van de Hulpverleningszone Meetjesland
en keurt de dotatie van 162.389,20 euro voor de begroting 2016 goed. Deze bestaat uit een dotatie voor
de gewone dienst (120.348,61 euro) en een dotatie voor de buitengewone dienst (42.040,59 euro).
Art.4.- De gemeenteraad keurt de verrekeningsbijdrage voor de inbreng van roerende goederen voor
een bedrag van 39.164 euro per jaar, goed.
Art.5 - De gemeenteraad beslist om de dotaties van het meerjarenplan van de Hulpverleningzone
Meetjesland in te schrijven in het meerjarenplan zoals voorgesteld door de prezoneraad.
Art.6- Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden ter kennisgeving aan de voorzitter van de
zoneraad Meetjesland, mevrouw Ann Coopman, Dorp 1, 9950 Waarschoot, aan de gouverneur en aan
de financiële dienst.
--------------Zevende voorwerp: Politiezone Meetjesland-Centrum. – Goedkeuren dotatie met betrekking tot
het dienstjaar 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen bevoegd voor financiën;
Gelet op artikel 40 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) dat bepaalt dat in de
meergemeente zone de begroting van het lokaal politiekorps wordt goedgekeurd door de politieraad,
overeenkomstig de door de koning bij een in Ministerraad overgelegd besluit, vastgestelde minimale
begrotingsnormen;
Gelet op artikel 71 van de WGP dat bepaalt dat de besluiten voor goedkeuring moeten
overgemaakt worden aan de heer Gouverneur;
Gelet op artikel 250bis van de WGP dat bepaalt dat elke gemeenteraad de dotatie met betrekking
tot het fiscale dienstjaar dient goed te keuren;
Overwegende dat de begroting van de politiezone Meetjesland-Centrum ten laste komt van de
verschillende gemeenten van de zone en van de federale staat;
Gelet op de door de minister goedgekeurde verdeelsleutel als volgt: Eeklo 68,47 %, Kaprijke
15,46 % en Sint-Laureins 16,07 %;
Gelet op het schrijven (mail) dd. 19.10.2015 van de politiezone Meetjesland-Centrum waarbij
wordt medegedeeld dat voor de begroting van het dienstjaar 2016 aan de gemeente volgende dotatie
zal gevraagd worden:
gewone begroting:
682.868,02 euro
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone dient vastgesteld te worden in een
afzonderlijk gemeenteraadsbesluit, vooraleer zowel de zone als de gemeente zelf een beslissing treffen
over hun budget;
Gelet op het decreet van 15.07.2002 houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 dd. 27.09.2002 betreffende het administratief toezicht op
de gemeenten en de politiezones. – Wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van
15 juli 2002;
Gelet op de omzendbrief BA 2006/01 dd. 13.01.2006 betreffende Gemeentedecreet en
Provinciedecreet – inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 20142019 en de budgetten 2016;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder de artikelen 42, 43, 181, 186 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, vindt het positief dat de dotatie reeds in
november op de gemeenteraad besproken wordt. De stijging met 3% is zoals voorzien en afgesproken.
Toch is het een zeer groot bedrag, terwijl de dienstverlening voor onze gemeente minimaal is;
De heer Franky Cornelis, raadslid van de CD&V-fractie, vraagt of de problematiek van de huur
van het gebouw in Eeklo reeds uitgeklaard is en of het bedrag reeds opgenomen is in de dotatie,
Burgemeester Franki Van de Moere is akkoord dat de dotatie hoog is en een grote impact heeft
op het gemeentelijk budget. De huurkwestie is nog niet opgelost. Er is een bedrag van 150.000 euro
per jaar opgenomen in de dotatie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Politiezone Meetjesland Centrum.
Goedkeuring dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2016”;
Gelet op uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Art.1.- De dotatie van de gemeente Sint-Laureins voor het budget 2016 van de politiezone MeetjeslandCentrum wordt, overeenkomstig de goedgekeurde verdeelsleutel, goedgekeurd als volgt:
gewone dotatie: 682.868,02 euro.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de politiezone Meetjesland-Centrum,
Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo, de Federale Directie Politiezaken en Wapens, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent en per aangetekend schrijven aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, 2e directie –
dienst 24: lokale besturen – fiscaliteit, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
--------------Achtste voorwerp: Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag
2014-2015 en Jaarrekening. – Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor onderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.05.2014 waarbij de overeenkomst inzake de
Scholengemeenschap Meetjesland 2011-2014 in de vorm van een interlokale vereniging wordt verlengd
vanaf 01 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9 dat ondermeer bepaalt dat het beheerscomité de rekeningen van de interlokale
vereniging vaststelt en ze ter goedkeuring voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten en
laatst gewijzigd op 18.01.2013;
Gelet op het voorliggend jaarverslag 2014-2015 en jaarrekening;
Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van het Beheerscomité van de
Scholengemeenschap dd. 06.10.2015;
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Mevrouw Annick Willems, raadslid van de CD&V-fractie, formuleert volgende vragen:
- Uit dit jaarverslag blijkt dat er veel vormingen in verband met zorg (zorg2daagse, intervisies, …) zijn
doorgegaan wat het nog opmerkelijker maakt dat er niks is opgenomen over de concrete stand van
zaken aangaande het M-decreet in de infobrochure van de school
- meer verduidelijking over de rubriek 2.6. Initiatieven overleg/netwerken/vorming – 2.6.1. Netwerken
– ICT-werkgroep (cfr. o.a.?)
Tijdens de besprekingen blijkt dat mevrouw Claudine Bonamie, schepen van onderwijs, over een andere
(aangepaste) versie beschikt dan deze die aan de gemeenteraadsleden op 10.11.2015 ter beschikking
werd gesteld. Het aangepast jaarverslag wordt aan mevrouw Willems ter zitting overhandigd en wordt
ter goedkeuring voorgelegd;
Schepen Claudine Bonamie antwoordt dat het M-decreet van toepassing is vanaf 01.09.2015. De
zorgcoördinator is volop bezig met de implementatie ervan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland. – Jaarverslag 2014-2015 en jaarrekening. - Goedkeuring”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Het jaarverslag 2014-2015 en de jaarrekening van de Interlokale Vereniging
Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd.
Art.2.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Scholengemeenschap Meetjesland,
Marktstraat 7, 9990 Maldegem en aan de directeur van de gemeentelijke basisschool.
--------------Negende voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging IGS Westlede:
A) Extra Bijzonder Algemene Vergadering 01.12.2015: goedkeuren agenda, statutenwijziging
en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede;
Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering aangaande de naamswijziging naar
Intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS);

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 31.08.2015 van de opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te
nemen aan de Extra Bijzondere Algemene Vergadering op 01.12.2015 met volgende agenda:
1. Wijziging statuten – artikel 43
Overwegende dat de wijziging van artikel 43 van de statuten een vereiste is van de Federale
Overheidsdienst Financiën om onderworpen te blijven aan de rechtspersonenbelasting;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agenda;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop
zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van mevrouw
Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als plaatsvervanger
in de Algemene Vergadering;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij
decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede: Buitengewone Algemene Vergadering van 01.12.2015: goedkeuren agenda,
statutenwijziging en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda en elk van de afzonderlijke punten van de Extra Buitengewone
Algemene Vergadering van Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede van 01.12.2015 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd.
Art.3.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.4.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Opdrachthoudende
vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------B) Bijzondere Algemene Vergadering 01.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor inrichting
kerkhoven;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de Opdrachthoudende vereniging Intercommunale
Westlede;
Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering aangaande de naamswijziging naar
Intergemeentelijke samenwerking Westlede (IGS);
Gelet op het schrijven dd. 08.10.2015 van de opdrachthoudende vereniging IGS Westlede,
Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
Bijzondere Algemene Vergadering op 01.12.2015 met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 02.06.2015;
2. Activiteiten en strategie;
3. Begroting 2016;
4. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij
decreet van 18.01.2013;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop
zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van mevrouw
Claudine Bonamie als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Eddy Roets als plaatsvervanger
in de Algemene Vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging IGS
Westlede: Bijzondere Algemene Vergadering van 01.12.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda en elk van de afzonderlijke punten van de Bijzondere Algemene
Vergadering van Opdrachthoudende vereniging IGS Westlede van 01.12.2015 wordt goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen als volgt: zich te gedragen
naar de voorstellen van de Raad van Bestuur.
De vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Opdrachthoudende
vereniging IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi.
--------------Tiende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging Veneco²: Buitengewone Algemene Vergadering
03.12.2015:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de dienstverlenende vereniging.
De gemeenteraad,
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, wordt door de op voordracht van
de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
--------------B) Buitengewone
Algemene
Vergadering
03.12.2015:
Aanduiden
gemeentelijke
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 09.10.2015 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om een gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden voor de Buitengewone
Algemene Vergadering die doorgaat op 03.12.2015;
Gelet op artikel 33 § 5 van de statuten van Veneco² dat bepaalt dat iedere gemeente steeds één
afgevaardigde aanduidt voor de Algemene Vergadering en dat dergelijke benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Overwegende dat de heer Franki Van de Moere, burgemeester, lid is van de Raad van Bestuur
van Veneco²;
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in
de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 03.12.2015:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, voor als
gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering 2015 van Veneco² van
03.12.2015;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
16 leden nemen deel aan de stemming;
16 stembriefjes worden in de bus gevonden;

De heer Luc De Meyere bekomt 16 ja-stemmen;
Overwegende dat de heer Luc De Meyere de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervanger in de Buitengewone
Algemene Vergadering van Veneco² van 03.12.2015:
De fracties Samen en N-VA stellen de heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, voor als
plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering 2015 van Veneco² van 03.12.2015;
De fractie CD&V stelt geen kandidaat voor;
16 leden nemen deel aan de stemming;
16 stembriefjes worden in de bus gevonden;
De heer Kristof Goethals bekomt 16 ja-stemmen;
Overwegende dat de heer Kristof Goethals de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen heeft bekomen,
Besluit:
Art.1.- De heer Luc De Meyere, gemeenteraadslid, wonende te 9981 Sint-Laureins, Sint-Margrietestraat
88 wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering
van Veneco² van 03.12.2015.
Art.2.- De heer Kristof Goethals, gemeenteraadslid, wonende te 9982 Sint-Laureins, Ter Schure 13,
wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van
03.12.2015.
Art.3.- Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port
Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------C) Buitengewone Algemene Vergadering 03.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Franki Van de Moere, burgemeester;
Overwegende dat onze gemeente lid is van de dienstverlenende vereniging Veneco²;
Gelet op het aangetekend schrijven van 09.10.2015 van Veneco² waarbij aan de gemeente
gevraagd wordt om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die doorgaat op
03.12.2015 met volgende agendapunten:
1. Akteneming/goedkeuring verslag 55 ste Jaarvergadering dd. 30.06.2015
2. Werkprogramma en begroting 2016
3. Benoeming bestuurders
en wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger te bepalen;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop
zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de aanwijzing van de heer Luc De
Meyere als gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer Kristof Goethals als plaatsvervanger in de
Buitengewone Algemene Vergadering van Veneco² van 03.12.2015;
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dd. 06.07.2001, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging Veneco²:
Buitengewone Algemene Vergadering 03.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Bovenvermelde agenda en elk van de afzonderlijke punten van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Dienstverlenende Vereniging Veneco² van 03.12.2015 wordt goedgekeurd:
1. Akteneming/goedkeuring verslag 55 ste Jaarvergadering dd. 30.06.2015
2. Werkprogramma en begroting 2016

3. Benoeming bestuurders
Art.2.- Aan de heer Luc De Meyere, vertegenwoordiger/Kristof Goethals, plaatsvervanger van de
gemeente, houder van 53 aandelen, die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van 03.12.2015 wordt het mandaat gegeven om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen.
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent.
--------------Elfde voorwerp: Opdrachthoudende vereniging IVM:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
De gemeenteraad,
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, wordt door de op voordracht van
de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging.
--------------B) Algemene Vergadering 09.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen van het stemgedrag van
de gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Johan Francque, schepen bevoegd voor milieu;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland – I.V.M;
Gelet op het aangetekend schrijven van I.V.M dd. 22.10.2015 waarbij de gemeente wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 09.12.2015 met volgende
agendapunten:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2016) - bespreking
2. Begroting IVM 2016 – goedkeuring
3. Varia.
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden de kans krijgen om een debat te voeren over de
agendapunten;
Overwegende dat de gemeenteraad, op grond hiervan, zijn standpunt en de wijze bepaalt waarop
zijn vertegenwoordiger dient te handelen op de Algemene Vergadering;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer Eddy
Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Kristof Goethals als plaatsvervanger in de
Algemene Vergaderingen van I.V.M;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij
decreet van 18.01.2013 in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van
de vertegenwoordigers dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 42, 43, 181 en
248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Opdrachthoudende vereniging I.V.M. –
Algemene Vergadering 09.12.2015: Goedkeuren agenda en bepalen stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De bovenvermelde agenda van de Algemene Vergadering van I.V.M. van 09.12.2015 wordt
goedgekeurd.
Art.2.- Het stemgedrag van de (plaatsvervanger) vertegenwoordiger ten opzichte van de agendapunten
van de Algemene Vergadering van 09.12.2015 te bepalen als volgt: zich te gedragen naar de voorstellen
van de Raad van Bestuur.
De (plaatsvervanger) vertegenwoordiger beschikt over 6.640 stemmen.

Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.V.M., Sint-Laureinsesteenweg 29 te
9900 Eeklo.
--------------Twaalfde voorwerp: Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
A) Toelichting door de bestuurder over de werking van de opdrachthoudende vereniging
De gemeenteraad,
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001, gewijzigd bij decreet van 18.01.2013, wordt door de op voordracht van
de gemeente benoemde bestuurder toelichting gegeven over de werking van de intergemeentelijke
vereniging;
--------------B) Buitengewone Algemene Vergadering van 06.12.2015: goedkeuren agenda, voorgestelde
fusie-operatie inclusief statuten ‘Eandis Assets’ en bepalen van het stemgedrag van de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door mevrouw Claudine Bonamie, schepen bevoegd voor energiebeleid;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributiebeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in Westen Oost-Vlaanderen;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15.09.2015 van de opdrachthoudende vereniging Imewo,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting op 16.12.2015;
Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
07.09.2015 en overgemaakt aan de gemeente;
Overwegende dat nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale
productie en de hernieuwbare en duurzame energie, zich aandienen. In dat verband zijn aanpassingen
en uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme
technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige financieringsmiddelen
te kunnen aantrekken;
Overwegende dat door een komende wijziging van het decreet van 06.07.2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm
(opdrachthoudende vereniging) zullen kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private
deelname’.
Bijgevolg
zal
het
mogelijk
zijn
om
bijkomend
een
of
meerdere
privaatrechtelijke/publiekrechtelijke maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen;
Gelet op het feit dat aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een voorstel
tot fusie van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer Imewo.
Voorliggend voorstel omvat de overname van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 01.01.2016
door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd);
Overwegende dat aan de deelnemers eveneens gevraagd wordt om te beraadslagen over het
voorliggend statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets. Voormelde
fusie-operatie omvat een aantal opschortende voorwaarden, zoals geformuleerd in artikel 2 van
onderhavig besluit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 17.10.203 waarbij de heer Eddy Roets wordt
aangewezen als gemeentelijk vertegenwoordiger en de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger in de
algemene vergadering van Imewo;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij
decreet van 18.01.2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan het voorstel
van fusie inclusief het statutenontwerp van de gefuseerdeverniging en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, in het bijzonder de artikelen 28, 35, 42, 43, 181
en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
De voorzitter vraagt de stemming over het agendapunt: “Opdrachthoudende Vereniging Imewo:
goedkeuren agendapunten buitengewone algemene vergadering van 16.12.2015, voorgestelde fusie-

operatie inclusief statuten ‘Eandis Assets’ en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke
vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Imewo dd. 16.12.2015 worden goedgekeurd:
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen
Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. 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 Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) 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, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige
uitwerking per 1 januari 2016.
c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van
deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de datum
van de ontbinding zonder invereffeningstelling.
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
Imewo genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht door
deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen
A voor de activiteit elektriciteit, en 8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder
aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00862 aandeel A voor de
activiteit aardgas in Imewo. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van
Imewo zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningsteling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle
sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging Imewo
gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening,
gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014,
zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van
de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste
Imewo te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder
invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden
zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. tot
en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen
2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de
machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets

zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Imewo vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van
de fusie door overneming.
3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door
VREG.
4. 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 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.
5. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Art.2.- Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de
opdrachthoudende vereniging Imewo door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen
Gaselwest genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Imewo op 1 januari 2016 de
algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning aan de
deelnemers van Imewo van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 8.634.573 aandelen
A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99116 aandeel
A voor de activiteit elektriciteit in Imewo en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 1,00862 aandeel
A voor de activiteit aardgas in Imewo, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde
statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de opschortende
voorwaarden van
de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de
distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van
een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis
Assets’;
de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest
maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;
de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;
de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets;
de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen;
het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder
elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.
Art.3.- Aan de gemeentelijke vertegenwoordigers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 16.12.2015 wordt opgedragen
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en afschrift van deze beslissing wordt per e-mail overgemaakt aan Imewo, secretariaat,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle – e-mail adres intercommunales@eandis.be.
-

--------------Dertiende voorwerp: Dienstverlenende Vereniging FINIWO:
Buitengewone Algemene Vergadering 16.12.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Gelet op de toelichting door de heer Hugo Coene, schepen van financiën;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijke
samenwerkingsverband: de cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en OostVlaanderen, afgekort tot FINIWO;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 13.10.2015 van FINIWO, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van 16.12.2015;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 09.10.2015 de strategie voor het boekjaar
2016 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van FINIWO op 09.10.2015 de begroting heeft opgesteld;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de verkoop van de
participatie in ECS te bekrachtigen;
Overwegende het verzoek van de raad van bestuur van FINIWO om de voorgestelde statutaire
benoemingen goed te keuren;
Gelet op het decreet van 06.07 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd
bij decreet van 18.01.2013;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16.05.2013 houdende de aanwijzing van de heer Eddy
Roets als gemeentelijke vertegenwoordiger en van de heer Luc De Meyere als plaatsvervanger op de
AlgemeneVergadering;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 28, 34, 35, 42, 43,
181, 195 en 248 tot en met 260;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
De voorzitter vraagt de stemming voor het agendapunt: “Dienstverlenende vereniging FINIWO.
Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2015: goedkeuren agenda en bepalen van het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger”;
Gelet op de uitslag van de stemming,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd wordt de dagorde en alle
afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO van
16.12.2015 goedgekeurd, zijnde
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Art.2.-De gemeentelijke vertegenwoordiger (de heer Eddy Roets) plaatsvervanger (de heer Luc De
Meyere), die zal/zullen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 16.12.2015 op te
dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband
met de te behandelen agendapunten.
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger beschikt over één stem.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van de intercommunale
FINIWO, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
--------------Veertiende voorwerp: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 15.10.2015.
De notulen van de vergadering van 15.10.2015, worden overeenkomstig artikel 33 van het
gemeentedecreet, als goedgekeurd beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
--------------Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.45 uur.
---------------

