AANTEKENINGEN GEMEENTERAAD OP 25 NOVEMBER 2015
A.

OPENBARE ZITTING.

1.

Financieel beleid:
a.

Budget 2016 en aanpassing meerjarenplan
Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget dienstjaar 2016
werden op 6 november 2015 via de beveiligde website aan de
gemeenteraadsleden bezorgd.
Het resultaat op kasbasis in 2015 bedraagt 2.218 490,00 euro en de
autofinancieringsmarge bedraagt 525.227,00 euro.
Het resultaat op kasbasis voor 2016 bedraagt 408.614,00 euro en de
autofinancieringsmarge bedraagt 254.922,00 euro.

b.

Kennisname budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint- Dionysius
Putte- Ertbrand
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de
budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Dionysius Putte-Ertbrand.

c.

Kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en kennisname
budget 2016 van protestantse kerk De Olijftak
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het
aangepaste meerjarenplan 2014-2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het
budget 2016 van protestantse kerk De Olijftak.

2.

Ruimtelijke Ordening:
a.

Grondafstand Roerdomplei 4
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het feit dat
met het oog op de inlijving in het openbaar domein voor wegenis van de
gemeente zal overgegaan worden tot de kosteloze grondafstand, gelegen
Roerdomplei 4 afdeling 1 sectie K 7/n20/deel met een totale oppervlakte van
210,00 m².

3.

Vrije Tijd:
a.

Algemene vergadering EVA Cultuur
De gemeenteraad dient, volgens het gemeentedecreet, tijdig geïnformeerd te
worden over agenda Algemene Vergadering van de EVA (cfr. vereiste dat
gemeentelijke
afgevaardigden
handelen
overeenkomstig
instructies
Gemeenteraad).
Het artikel 14 § 2 van de statuten van de EVA bepaalt dat de agenda van de
Algemene Vergadering ten minste dertig dagen vóór het versturen van de
oproepingsbrieven voor de Algemene Vergadering ter kennis wordt gegeven
aan de gemeenteraad.

b.

Begroting 2016 EVA cultuur
Op de algemene vergadering van EVA Cultuurcentrum Kapellen staat de
begroting 2016 op de agenda.
Om de gemeenteraad de mogelijkheid te geven een standpunt in te nemen
betreffende de begroting 2016 van EVA Cultuurcentrum Kapellen vooraleer
ze op de algemene vergadering wordt besproken, wordt de begroting 2016
ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
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Verwacht resultaat van de gewone dienst op 31 december 2016 is 2.500,95
euro.
c.

Nieuw huishoudelijk reglement gemeentelijk zwembad
In het nieuw huishoudelijk reglement werd een paragraaf toegevoegd inzake
de automatiseringen die in werking zijn, enkele verplichte vermeldingen, een
aanpassing van de leeftijdsgrens voor kinderen zonder begeleiding van een
volwassene en de nodige richtlijnen inzake het privé lesgeven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuw huishoudelijk reglement
voor het gemeentelijk zwembad goed te keuren.

4.

Intergemeentelijke samenwerking:
a.

Opdrachthoudende verenging Integan- algemene vergadering van 11
december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 11 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Integan zijn
algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Verslag vorige vergadering van 19 juni 2015
2.
Begroting 2016
3.
Rondvraag.
Bevestiging vertegenwoordigers: Peter Vanalme (vertegenwoordiger) en Vital
Lambert (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en de
gemeentelijke vertegenwoordigers te mandateren.

b.

Intergemeentelijke vereniging Pontes- algemene vergadering van 16
december 2015- aktename agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 16 december 2015 houdt de intergemeentelijke vereniging Pontes zijn
algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Algemene vergadering: verslag zitting 17 juni 2015 – goedkeuring
2.
Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur – wijziging
3.
Beleid: beleidsnota 2016 - goedkeuring
4.
Financiën: budget 2016 - goedkeuring
5.
Varia en rondvraag.
Bevestiging vertegenwoordigers: Peter Vanalme (vertegenwoordiger) en Vital
Lambert (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van deze agenda en de
gemeentelijke vertegenwoordigers te mandateren.

c.

Opdrachthoudende vereniging Water-link- statutaire jaarvergadering van 17
december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 17 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging water-link
zijn statutaire jaarvergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Mededeling van het verslag van het directiecomité over de
werking van de intergemeentelijke vereniging in 2014 alsmede
over de lopende actuele belangrijke dossiers
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

Mededeling van het verslag van de raad van bestuur met
betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31
december 2014
Mededeling van het verslag van de commissaris met betrekking
tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december
2014
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december
2014
Bestemming van het resultaat
Voorstellen tot besluit:
Het resultaat (winst) 2014 bedraagt 25.642.819,96 euro. Dit
resultaat heeft enkel betrekking op de activiteit watervoorziening.
Er wordt voorgesteld om dit resultaat te verdelen als volgt:
- 20.940.896,00 euro dividenduitkering
De betaalbaarstelling van het dividend zal worden beslist door de
raad van bestuur. Er wordt aan de houders van de aandelen
categorie A een rentevrij uitstel van betaling voorgesteld zoals
vermeld in het agendapunt 8.
- 4.701.923,96 euro toevoeging aan de overige reserves
Verlenen van kwijting aan de bestuurders
Verlenen van kwijting aan de commissaris
Akte nemen van de unanieme goedkeuring van de bestaande
houders van aandelen categorie A van een rentevrij uitstel van
betaling van het dividend (boekjaar 2014) ten bedrage van
25.642.819,96 euro, als volgt:
- betaling van 3.089.333,00 euro uiterlijk binnen de 100 dagen
te rekenen vanaf de datum van deze gewone algemene
vergadering
- betaling van 4.946.010,00 euro uiterlijk eind juni 2016
- betaling van 4.959.988,00 euro uiterlijk eind juni 2017
- betaling van 4.987.927,00 euro uiterlijk eind juni 2018
- betaling van 2.957.638,00 euro uiterlijk eind juni 2019
Begroting 2016 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten en
te volgen strategie. Goedkeuring
Goedkeuring van de oprichting van een nieuwe
dochtervennootschap onder de rechtsvorm van een cvba.
Toekenning van machtigingen met het oog op de vaststelling en
goedkeuring van de statuten van deze nieuwe
dochtervennootschap en de ondertekening van de volmacht voor
de verschijning in de oprichtingsakte en het laten verlijden van de
oprichtingsakte
Varia en mededelingen.

Bevestiging vertegenwoordigers: Sarah Buchmann (vertegenwoordiger) en
Gerd Van de Perck-Nelen (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen.
d.

Opdrachthoudende vereniging Water-link- buitengewone algemene
vergadering van 17 december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger
Op 17 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging water-link
zijn buitengewone algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
1.1. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur houdende het voorstel tot verhoging van het vaste
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vereniging door
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2.

incorporatie van beschikbare en onbeschikbare reserves zoals
vermeld in het agendapunt 1.2. hierna
1.2. Verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
met een bedrag van honderdvierenveertig miljoen
zeshonderdzesentachtigduizend tweeënzestig euro zesenveertig
cent (144.686.062,46 euro) om het van vijfenveertig miljoen
vijfhonderddertienduizend negenhonderdzevenendertig euro
vierenvijftig cent (45.513.937,54 euro) te brengen op
honderdnegentig miljoen tweehonderdduizend euro
(190.200.000,00 euro) door overboeking van reserves naar
kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door
optrekking van de nominale waarde van de bestaande A-aandelen
naar duizend vijfhonderdvijfentachtig euro (1.585,00 euro),
waarop door de bestaande houders van aandelen van categorie A
zal worden ingetekend in verhouding tot hun huidige respectieve
participaties in het vaste gedeelte van het kapitaal
1.3. Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de
kapitaalverhoging en de inschrijving erop
1.4. Onderschrijving en onmiddellijke volstorting van de volledige
kapitaalverhoging
1.5. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging
Statutenwijziging
Artikel 6 van de statuten wordt gewijzigd om het in overeenstemming
te brengen met de besluiten aangaande het voorgaande agendapunt.
De bestaande tekst van artikel 6 wordt integraal vervangen als volgt:

“Artikel 6.
De A-aandelen, toegewezen aan de deelgenoten aan de
watervoorzieningsactiviteit, vertegenwoordigen het vaste gedeelte van
het kapitaal.
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op
honderdnegentig miljoen tweehonderdduizend euro (190.200.000,00
euro) en wordt vertegenwoordigd door honderdtwintigduizend
(120.000) A-aandelen met een gelijke nominale waarde van duizend
vijfhonderdvijfentachtig euro (1.585,00 euro) per aandeel.”;
Bevestiging vertegenwoordigers: Sarah Buchmann (vertegenwoordiger) en
Gerd Van de Perck-Nelen (plaatsvervangend vertegenwoordiger).

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen.
e.

Opdrachthoudende vereniging Finea- buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 18 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Finea zijn
buitengewone algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Strategie voor het boekjaar 2016
2.
Begroting over het boekjaar 2016
3.
Statutaire benoemingen en mededelingen.
Bevestiging vertegenwoordigers: Matthias De Caluwé (vertegenwoordiger) en
Lieve De Block (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en het
stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger te bepalen.

f.

Opdrachthoudende vereniging Igean dienstverlening- buitengewone
algemene vergadering van 16 december 2015- agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger
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Op 16 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Igean
Dienstverlening zijn buitengewone algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie in 2016
2.
Goedkeuren begroting 2016
3.
Verlenging Igean – toelichting.
Bevestiging vertegenwoordigers: Gerda Van Langendonck (vertegenwoordiger) en Luc Devriese (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en de
gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren.
g.

Opdrachthoudende vergadering Igean milieu en veiligheid- buitengewone
algemene vergadering van 16 december 2015- agenda en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger
Op 16 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Igean Milieu
en Veiligheid zijn jaarvergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie in 2016
2.
Goedkeuren begroting 2016
3.
Verlenging Igean – toelichting.
Bevestiging vertegenwoordigers: Gerda Van Langendonck (vertegenwoordiger) en Luc Devriese (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan deze agenda en de
gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren.

h.

Opdrachthoudende vergadering Imea- algemene vergadering in
buitengewone zitting van 18 december 2015- goedkeuring agenda,
voorgestelde fusie-operatie inclusief statuten “eandis assets” en vaststelling
mandaat vertegenwoordiger
Op 18 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Imea zijn
algemene vergadering in buitengewone zitting.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
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 ten
aanzien van 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
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2.
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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 Imea 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 Imea van 6.051.003 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit en 4.036.530 aandelen A voor de activiteit aardgas
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van
Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of à rato van één nieuw
aandeel A Eandis Assets voor 0,54626 aandeel A voor de activiteit
elektriciteit in Imea en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor
1,73932 aandeel A voor de activiteit aardgas in Imea. Deze
aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van Imea
zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, 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 IMEA 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 Imea 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’
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

3.
4.

5.
6.
7.

- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en brutowaarde 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 Imea vast te stellen ingevolge
de verwezenlijking van de fusie door overneming
Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerder door VREG
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
Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging
Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen.

Bevestiging vertegenwoordigers: Frederic van Haaren (vertegenwoordiger) en
Marc De Smet (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda en de voorgestelde
fusie-operatie inclusief statuten “Eandis Assets” goed te keuren en de
gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren.
i.

Opdrachthoudende vereniging Iveg- buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 16 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Iveg zijn
buitengewone algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Samenstelling bureau
2.
Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 28 mei 2015
3.
Kapitaalverhoging
4.
Begroting 2016
5.
Vervanging lid adviescomité Riolering
6.
Rondvraag.
Bevestiging vertegenwoordigers: Sanne Loopmans, An Stokmans en Ria
Janssens-Van Oncen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze agenda goed te keuren en de
gemeentelijke vertegenwoordigers te mandateren.

j.

Opdrachthoudende vereniging Pidpa- buitengeswone algemene vergadering
van 14 december 2015- goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger
Op 14 december 2015 houdt de opdrachthoudende vereniging Pidpa zijn
buitengewone algemene vergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.
Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2.
Begroting 2016 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en
te volgen strategieën in 2016.
3.
Benoemingen
4.
Statutenwijziging
5.
Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Bevestiging vertegenwoordigers: Matthias De Caluwe (vertegenwoordiger) en
Mathias Adriaenssens (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en de
gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren. Er wordt ook gevraagd om
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akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa
met betrekking tot het boekjaar 2016 en om de voorgelegde begroting 2016
en het toelichtend verslag en de gewijzigde statuten goed te keuren.
k.

VVSG vzw- algemene ledenvergadering van 2 december 2015- goedkeuring
agenda en aanduiding vertegenwoordiger
Op 2 december 2015 houdt de VVSG vzw zijn algemene ledenvergadering.
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
11.30 uur – onthaal
12.00 uur – verwelkoming
12.05 uur – deel 1 – statutaire vergadering VVSG vzw
1. Samenstelling bureau en aanduiding stemopnemers
2. Toelichting en goedkeuring begroting 2016
12.30 uur – deel 2 – Thema: de financiële situatie van de Vlaamse lokale
besturen
13.45 uur – slottoespraak door voorzitter Luc Martens
14.00 uur – receptie.
Aan de raad wordt gevraagd deze agenda goed te keuren en een
vertegenwoordiger aan te duiden voor deze vergadering.
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