
 Gemeenteraad 

Zitting van 21 november 2017 

Notule 

 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, 
Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

Verontschuldigd: Sabine Dendauw: raadslid 

 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 

 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 

Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 

Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Kennisname 

SOCIALE ZAKEN 

2.  Kennis nemen van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van het OCMW 
Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 170; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van het OCMW 
Ingelmunster; 
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Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019/5 van het OCMW Ingelmunster van het managementteam van het OCMW; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019/5 van het OCMW Ingelmunster van het schepencollege van 9 oktober 2017; 

Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van het OCMW 
Ingelmunster door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 oktober 2017; 

NEEMT KENNIS 

Van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019/5 van het OCMW Ingelmunster. 

3.  Kennis nemen van budgetwijziging BW2017-2 van het OCMW Ingelmunster 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk Welzijn, meer bepaald artikel 170; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en toelichtingen ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
de provincies en de OCMW’s; 

Gelet op het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster; 

Gelet op het positief advies over het voorontwerp van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW 
Ingelmunster door het college van burgemeester en schepenen op van 9 oktober 2017; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van 31 oktober 2017; 

NEEMT KENNIS 

Van de budgetwijziging 2017-2 van het OCMW Ingelmunster. 

VEILIGHEID 

4.  Kennis nemen van de dotatie aan de hulpverleningszone Midwest 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en 
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het  
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 1 dat 
bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 § 2 dat 
bepaalt ‘de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van 
een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. …’ 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot 
vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in 
hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder Zone Midwest genoemd); 

Overwegende dat Zone Midwest in zitting van de prezoneraad op 27 mei 2014 een akkoord bereikte 
m.b.t. de financiële verdeelsleutel die de dotatie bepaalt van elke gemeente aan de Zone Midwest; na 
diverse infosessies aan schepenen, raadsleden, financieel beheerders en secretarissen werd de financiële 
verdeelsleutel herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014; 

Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel opnieuw werd bevestigd door de zoneraad in zitting 
van 24 oktober 2017 m.b.t. de opmaak van het budget voor 2018; dat de gemeentelijke dotatie aan de zone 
in 2018 gelijk gehouden wordt t.o.v. de dotatie in 2017 waarbij evenwel 2% indexering wordt bijgerekend 
zoals voorzien in de meerjarenbegroting voor de zone; 

Overwegende dat de financiële verdeelsleutel en de bijhorende dotatie 2018 in onderstaande tabel per 
gemeente wordt weergegeven: 

 Financiële Dotatie 2018 (in 
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verdeelsleutel 
(% weergave) 

euro) 

Ardooie 3,95 € 296.127,86  

Dentergem 2,81 € 196.157,58  

Hooglede 4,27 € 316.956,87  

Ingelmunster 4,27 € 312.495,16  

Izegem 11,47 € 805.171,42  

Lichtervelde 3,30 € 260.263,72  

Meulebeke 4,41 € 309.879,70  

Moorslede 4,04 € 292.610,88  

Oostrozebeke 2,73 € 191.085,63  

Pittem 3,10 € 217.699,33  

Roeselare 34,25 € 3.036.510,42  

Ruiselede 2,07 € 144.127,78  

Staden 4,45 € 328.528,43  

Tielt  9,25 € 646.904,81  

Wingene  5,63 € 402.627,83  

Overwegende dat conform de gemaakte afspraken op deze dotatie een verrekening wordt toegepast 
voor de inbreng van materieel; dat deze verrekening geldt voor 10 jaar vanaf start van de zone op 6 januari 
2015 en dat de dotatie van elke gemeente aan de zone in 2018 bijgevolg in onderstaande tabel wordt 
weergegeven: 

 Financiële 
verdeelsleutel 
(% weergave) 

Dotatie 2018 na 
verrekening 
materieel (in 
euro) 

Ardooie 3,95 € 282.657,60  

Dentergem 2,81 € 196.206,13  

Hooglede 4,27 € 317.725,05  

Ingelmunster 4,27 € 275.087,49  

Izegem 11,47 € 824.693,32  

Lichtervelde 3,30 € 254.947,84  

Meulebeke 4,41 € 303.227,53  

Moorslede 4,04 € 309.335,35  

Oostrozebeke 2,73 € 191.179,19  

Pittem 3,10 € 223.748,37  

Roeselare 34,25 € 3.158.650,30  

Ruiselede 2,07 € 120.768,83  

Staden 4,45 € 318.053,57  

Tielt  9,25 € 580.882,55  

Wingene  5,63 € 399.984,29  
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Overwegende de bespreking tijdens de zoneraad en het zonecollege in zitting van 28 oktober 2015 
waarbij de besturen vragende partij waren om de investeringstoelagen op te trekken van € 1.000.000 naar € 
1.725.000 zodat de investeringen volledig worden gefinancierd met gemeentelijke investeringsdotaties en  
niet langer met de overdracht van middelen vanuit de gewone dienst aangezien dit een grote impact heeft 
op de autofinancieringsmarge van de besturen; de verdeling tussen exploitatie en investeringen is dan als 
volgt: 

 

EXPL TOELAGE 
NA  

VERREKENING  INV TOELAGE 

Ardooie € 214.519,60 € 68.138,00  

Dentergem € 147.733,13 € 48.473,00  

Hooglede € 244.067,05 € 73.658,00  

Ingelmunster € 201.429,49 € 73.658,00  

Izegem € 626.836,32 € 197.857,00  

Lichtervelde € 198.022,84 € 56.925,00  

Meulebeke € 227.155,53 € 76.072,00  

Moorslede € 239.645,35 € 69.690,00  

Oostrozebeke € 144.086,19 € 47.093,00  

Pittem € 170.273,37 € 53.475,00  

Roeselare € 2.567.838,30  € 590.812,00  

Ruiselede € 85.060,83 € 35.708,00  

Staden € 241.291,57 € 76.762,00  

Tielt € 421.320,55 € 159.562,00  

Wingene € 302.867,29 € 97.117,00  

Overwegende dat het om interne facturatie tussen de zone en de gemeenten te vermijden, efficiënter 
is, om voor Ingelmunster en Meulebeke een bijkomende verrekening te maken op de dotatie; dit is 
respectievelijk voor de ICT‐ondersteuning vanuit Ingelmunster (servers en onderhoud ICT‐netwerk) en voor 

het technisch onderhoud van het wagenpark van post Meulebeke dat door Meulebeke wordt gedragen; de 
totale dotatie van de gemeenten aan zone Midwest in 2017 is dan als volgt: 

 Exploitatie-

toelage 

Investerings-

toelage 

Ardooie  € 214.519,60 € 68.138,00  

Dentergem  € 147.733,13 € 48.473,00  

Hooglede  € 244.067,05  € 73.658,00  

Ingelmunster  € 164.129,49  € 73.658,00  

Izegem  € 626.836,32  € 197.857,00  

Lichtervelde  € 198.022,84  € 56.925,00  

Meulebeke  € 214.655,53  € 76.072,00  

Moorslede  € 239.645,35  € 69.690,00  

Oostrozebeke  € 144.086,19  € 47.093,00  

Pittem  € 170.273,37  € 53.475,00  
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Roeselare  € 2.567.838,30  € 590.812,00  

Ruiselede  € 85.060,83  € 35.708,00  

Staden  € 241.291,57  € 76.762,00  

Tielt  € 421.320,55  € 159.562,00  

Wingene  € 302.867,29  € 97.117,00  

NEEMT KENNIS 

Van de financiële verdeelsleutel die de jaarlijkse bijdrage van elke gemeente aan de hulpverleningszone 
Midwest bepaalt en van de opsplitsing in investerings- en exploitatietoelage voor het boekjaar 2018 (na 
verrekening van het materiaal en de specifieke verrekening voor Meulebeke en Ingelmunster). 

Beslissingen 

WATER 

5.  Goedkeuren van een verkoopbelofte met het oog op het aanleggen van 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur door Aquafin 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de verkoopbelofte opgemaakt door Aquafin met referentie 22.183 Inn.001; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster zich ertoe verbindt te verkopen aan de NV Aquafin; 

Overwegende dat het een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 58 m² 
betreft in het perceel gelegen te Ingelmunster en kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie B, nummer 820 S 
(zie  grafisch plan in bijlage); 

Overwegende dat de inneming gebeurt met het oog op de aanleg van een pompkamer op de parking 
van het sportcentrum; 

Overwegende dat het beschreven goed zal verkocht worden voor de prijs van drieduizend zeshonderd 
en tien euro en vijftig cent, vrij en onbelast van alle voorrechten of van gelijk welke hypothecaire schulden, 
en met vrijwaring tegen alle stoornissen of andere beletselen die NV Aquafin in de uitvoering van zijn 
rechten verhinderen; 

Overwegende dat bij goedkeuring van de verkoopbelofte de akte zal verleden worden door notaris 
Bart Cluyse, Tieltstraat 87 te 8740 Pittem; 

Overwegende dat kosten, ereloon en rechten verbonden aan deze akte worden gedragen door nv 
Aquafin; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De verkoopbelofte tussen het gemeentebestuur van Ingelmunster en Aquafin met het oog op de 
inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 58 m² in het perceel gelegen te 
Ingelmunster en kadastraal bekend als 1e afdeling, sectie B, nummer 820 S wordt goedgekeurd. 

6.  Goedkeuren van een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden met het oog op 
het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur door Aquafin 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden opgemaakt door Aquafin met 
referentie 22.183 Inn.001; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster, eigenaar van het perceel gelegen te Ingelmunster en 
kadastraal bekend onder de 1e afdeling, sectie B, nummer 820 S, en de nv Aquafin een overeenkomst 
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wensen te sluiten met het oog op het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de ondergrond van 
voornoemd perceel volgens het project ‘herwaardering Meusbroekbeek’; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster aan nv Aquafin het recht geeft om in het hierboven 
beschreven perceel een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren te laten plaatsen, overeenkomstig 
het tracé aangeduid op het grafisch plan (als bijlage bij deze overeenkomst); 

Overwegende dat nv Aquafin ertoe gemachtigd wordt in bovenvermeld perceel alle werken uit te 
voeren of te laten uitvoeren voor de aanleg en vervanging van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur met de 
vervoermiddelen, materialen en werktuigen die hij of zijn aannemer hiertoe nuttig acht; 

Overwegende dat nv Aquafin aan de gemeente Ingelmunster een totale forfaitaire vergoeding zal 
betalen ten bedrage van tweehonderd zesentachtig euro en dat de vergoeding zal betaald worden ter 
gelegenheid van het verlijden van de notariële akte; 

Overwegende dat de overeenkomst het voorwerp zal uitmaken van een authentieke akte die zal 
verleden worden voor notaris Bart Cluyse, Tielstraat 47 te 8740 Pittem; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  

eenparig 

Artikel 1 – De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden tussen nv Aquafin en de gemeente 
Ingelmunster op het perceel kadastraal bekend onder de 1e afdeling, sectie B, nummer 820 S 
wordt goedgekeurd. 

7.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 4 december 2017 van Infrax West 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Infrax West; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 29 september 
2017 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 december; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 september 2013 houdende aanduiding van 
mevrouw Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw 
Nadine VERHEYE, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Infrax West en met opgave van volgende agenda: 
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018 
2. Begroting 2018 
3. Voorlopige resultaten 2017 
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte 
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem – mededeling 
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 
7. Toetreding Infra-GIS – mededeling 
8. Toetreding Infra-X-net – mededeling 
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 
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Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 
december 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 4 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 december 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Infrax West. 

NUTSVOORZIENINGEN 

8.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2017 van Gaselwest en goedkeuring van het voorstel van wijziging van 
de statuten 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster deelneemt aan de opdrachthoudende verenigingen 
“GASELWEST” en “EANDIS ASSETS”; 

Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 18 september 2017 
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Gaselwest 
die op 18 december 2017 plaatsheeft in het Eandis-gebouw, President Kenndeypark 12 te 8500 Kortrijk; 

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest: 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel 
Figga in Gaselwest 
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest. 
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: 
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door 
de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 
b) de volgende bijzondere verslagen: 
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van 
het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek 
van vennootschappen 
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de 
activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen 
de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 
en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge 
van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 
dienstverlenende vereniging Figga: 
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 
Kortrijk; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 
b) Beschrijving van de over te nemen activa en passiva; 
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
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d) Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 
splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen 
met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 
e) Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 
toevoeging van volgende activiteiten: 
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T 
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging 
vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van 
aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 
hun budget en 
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding, 
en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 
commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 
van het Wetboek van vennootschappen; 
f) Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de 
statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de 
ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging 
gevoegd bij de agenda. 
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit Strategische 
participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op 
de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget 
inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten. 
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen 
Publi-T en Publigas. 
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het 
kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad 
van bestuur. 
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid 
machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om: 
a) van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover 
bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 
afstand te doen van deze opschortende voorwaarden; 
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, 
zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen; 
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel; 
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde 
netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging 
per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 
verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in 
te schrijven in het register van deelnemers; 
f) het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 
januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen; 
g) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de 
splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende 
vereniging, authentiek vast te stellen; 
h) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
i) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 
2. 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 2018 alsook 
van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018. 
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3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis 
System Operator cvba. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd door Figga in 
het kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december 2017 organiseert; 

Overwegende dat de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Figga, van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba te kennen 
hebben gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Figga waarbij 
Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Figga overnemen; 

Overwegende dat deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige 
Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten 
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke structuren te 
rationaliseren; 

Overwegende dat dit concreet ertoe leidt dat de productiebelangen in ondernemingen actief in 
milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Figga en de andere financieringsverenigingen, 
afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de transportnetbeheerders ingekanteld worden in 
Gaselwest, wat Figga betreft, en in de andere zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere 
financieringsverenigingen betreft; 

Overwegende dat de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys, gebundeld in de 
Strategische participaties Publi-T en Publigas, worden overgenomen door de distributienetbeheerders, 
waaronder Gaselwest;; 

Overwegende dat, samen met deze activa, de distributienetbeheerders eveneens de eventuele 
betrokken leningen overnemen; 

Overwegende dat ook de bestaande leningen van Figga die in opdracht van de gemeenten zijn 
aangegaan vóór 1 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder 
(Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van gemeenten zelf, worden ondergebracht bij 
Gaselwest, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv; 

Overwegende dat Gaselwest alle rechten en plichten verkrijgt, beschreven in de overeenkomsten 
waarbij Figga partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden; 

Overwegende dat binnen Gaselwest voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke rekening-
sectoren met individuele rekeningstaten worden gecreëerd teneinde het afzonderlijke beheer van de 
ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken; 

Overwegende dat zo de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing 
gerespecteerd blijven; 

Overwegende dat er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de 
rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben; 

Overwegende dat, ingevolge de voorgestelde splitsing, de gemeente aandelen Gaselwest en Zefier 
bekomt in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de 
deelnemingen die ingebracht worden; 

Overwegende dat de wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord 
in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en gebaseerd is op de rechten van 
de deelnemers op de Strategische participaties die voor rekening van de deelnemers gefinancierd werden; 

Overwegende dat het voorstel eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich meebrengt die 
ervoor zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen 
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden; 

Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging, onder meer, volgende thema’s omvat: 

 de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van Strategische 
participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: het verzorgen en 

opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging Figga vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt 
aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of 
het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en 
de daaraan verbonden rechten; 
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 de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de 
rekeningsectoren en de gouden aandelen; 

 de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas; 

 de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van aandelen Ate 
per gemeente/stad; 

 het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 
participaties; 

 de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden verleend om 
voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de aan de gemeente/stad 
toekomende dividenden; 

 een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen; 

 een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het kader 
van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, in die zin dat 
de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in functie van hun 
aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de nieuw ingebrachte 
vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt en Apg; 

 de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren; 

 de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 
participaties binnen de verschillende soorten aandelen; 

 bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer worden in 
het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de overgenomen financieringen de 
bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging overgenomen. 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de 
algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 18 december 2017 worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest op 18 
december 2017, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden. 

Artikel 3 – Het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 
een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken 
activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan 
Gaselwest, mits toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van 
aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas 
en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, 
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, goed te keuren, onder de 
opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga. 
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Artikel 4 – De inbreng door de gemeente Ingelmunster van de activiteit beheer van Strategische participaties 
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest goed te keuren, onder de opschortende 
voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van Figga. 

Artikel 5 – De voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
goed te keuren, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de 
voorgenomen splitsing van Figga. 

Artikel 6 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale 
vereniging GASELWEST. 

FACILITY 

9.  Goedkeuren van de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en van de 
deelname van de gemeente Ingelmunster in TMVS  

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 juni 2015 houdende goedkeuren van de 
toetreding van de gemeente Ingelmunster tot TMVS; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2016 houdende goedkeuren van de 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in het overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting 
van een dienstverlenende vereniging; 

Overwegende dat het hier het overlegorgaan betrof ter voorbereiding van de oprichting van de 
dienstverlenende vereniging TMVS; 

Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging heeft 
overwogen en daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel 25, 
eerste lid van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
heeft aangeduid in dat overlegorgaan; 

Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft gesteld 
waarin de volgende documenten opgenomen zijn: 

 een grondige motiveringsnota 

 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 
wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 
dienstverlenende vereniging 

 een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, 
de financiële structuur en de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering 

 een ontwerp van statuten; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2017 houdende goedkeuren van de 
oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en van de deelname van de gemeente Ingelmunster in 
TMVS; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2017 houdende aanduiden van de 
vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuurs- en adviesorganen van TMVS; 

Overwegende dat deze beslissingen zonder voorwerp werden met de afgelasting van de oprichting 
van TMVS voorzien op 30 juni 2017 als gevolg van een tussenkomst van de Vlaamse regering; 

Overwegende dat inmiddels een nieuw oprichtingsdossier werd opgemaakt dat voldoet aan de eisen 
van de Vlaamse overheid; 
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Overwegende dat de aanpassingen geen afbreuk doen aan de motivatie om toe te treden tot TMVS; 

Overwegende dat het aansluiten van de gemeente Ingelmunster bij de dienstverlenende vereniging 
TMVS toelaat om, via deze vorm van intergemeentelijke samenwerking, een meer efficiënt en beter 
aankoopbeleid te voeren; 

Overwegende dat door aansluiten bij TMVS, als een soort van intercommunale aankoopcentrale, 
betere prijzen bedongen kunnen worden voor allerhande aankopen; 

Overwegende dat aansluiten bij TMVS toelaat om tijd te besparen aangezien geen tijdrovende en 
gespecialiseerde procedures inzake overheidsopdrachten gevoerd moeten worden voor allerhande 
aankopen; 

Op voorstel van de heer burgemeester; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging 
TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. 

Artikel 2 – Het ontwerp van statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren en als bijlage 
te voegen bij deze beslissing. 

Artikel 3 – In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn 
opgenomen. 

Artikel 4 – De beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2017 houdende aanduiden van de 
vertegenwoordigers van de gemeente Ingelmunster in de bestuurs- en adviesorganen van TMVS 
wordt bevestigd. 

Artikel 5 – Afschrift van dit besluit over te maken aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 GENT. 

AFVAL 

10.  Goedkeuren van een engagementsverklaring inzake de verlenging van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland 
(IVIO) 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeente vennoot is van de opdrachthoudende vereniging IVIO; 

Overwegende dat de duurtijd van de intergemeentelijke vereniging IVIO verstrijkt op 31 december 
2018 zodat een beslissing dient te worden genomen door de gemeentevennoten omtrent het al dan niet 
verlengen van de opdrachthoudende vereniging IVIO; 

Gelet op artikel 36 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat 
het volgende bepaalt: 
“Indien de duur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging verstrijkt in de loop van het jaar 
waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt 
over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door 
de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd 
verlengd.”; 

Overwegende dat omwille van de continuïteit van de openbare dienst de werking dient gegarandeerd 
te blijven na 1 januari 2019 en dat er een voorafgaand gesprek is geweest met het Agentschap Binnenlands 
Bestuur van de Vlaamse administratie die akkoord was dat na 1 januari 2019 verder samengewerkt wordt 
met private partner Ecowest tot dat de aanbesteding is afgerond; 
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Gelet op de verkenningsnota betreffende de verlenging van IVIO die bij alle gemeentevennoten is 
toegelicht; 

Overwegende dat een informatievergadering is gehouden voor alle gemeentevennoten op 28 juni 
2017 waarop aanvullende informatie is verstrekt; 

Overwegende dat ingevolge bepalingen van het gemeentedecreet en het decreet intergemeentelijke 
samenwerking voor IVIO volgende timing van toepassing is: 
Pas op de laatste algemene vergadering die de eindduur van een intergemeentelijke vereniging voorafgaat 
kan formeel beslist worden over het al dan niet verlengen. Voor IVIO is dit de buitengewone algemene 
vergadering van december 2018, maar tijdens het jaar van de verkiezing (2018) mag niet over de verlenging 
worden beslist, zodat de duur van IVIO wettelijk verlengd wordt tot aan de eerste algemene vergadering 
waarin de leden van de nieuw samengestelde gemeenteraad (2019) zijn aangeduid. Dit zal dan in de loop 
van maart-juni moeten gebeuren, aangezien eerst nog de oude algemene vergadering moet samenkomen 
voor goedkeuring van de rekening 2018 (eerste kwartaal 2018); 

Overwegende dat bijgevolg pas in 2019 de definitieve beslissing kan worden genomen, maar dat 
voorafgaand zeker de nodige voorbereidingen dienen te worden getroffen, zo, onder andere, opmaak 
lastenboek en prijsvraag, enzovoort; 

Overwegende dat niettegenstaande de gemeenteraad pas na 1 januari 2019 kan beslissen over de 
verlenging van IVIO, het noodzakelijk is dat de nodige voorbereidingen worden getroffen en dat toch een 
zeker (weliswaar juridisch niet bindend) engagement wordt gevraagd van de besturen teneinde de nodige 
voorbereidingen te kunnen nemen; 

Overwegende dat IVIO de laatste jaren goede resultaten heeft behaald waarbij de gemeentelijke 
bijdragen zelfs sterk zijn verminderd tegenover de eerste jaren van de legislatuur; 

Overwegende dat de algemene bevindingen betreffende de werking van de opdrachthoudende 
vereniging IVIO positief zijn; 

Overwegende dat IVIO qua grootte ideaal is als intergemeentelijke afvalvereniging waarbij door deze 
schaalgrootte de overheadkosten beperkt kunnen worden gehouden; 

Overwegende dat IVIO geen lange termijnschulden heeft, er beperkte risico’s zijn (geen 
verbrandingsoven) en IVIO een relatief beperkt aantal personeelsleden in dienst heeft (die bovendien bijna 
allen contractueel zijn); 

Gelet op de financiële prognose voor de komende legislatuur; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Zijn engagement uit te spreken om na 31 december 2018 verder deel te nemen aan de 
opdrachthoudende vereniging IVIO voor de termijn die in de loop van 2019 zal worden beslist, op 
voorwaarde dat 
° de andere 10 deelnemende gemeenten evenzeer dit engagement nakomen, 
° de voorwaarden voor de verlenging toelaten dat verder goede resultaten inzake functioneren 
en kostprijs kunnen worden gehaald. 

Artikel 2 – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IVIO, Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem. 

11.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 11 december 2017 van IVIO 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald 
artikel 44, 2de alinea; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2003 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IVIO; 

Gelet op de statuten van IVIO; 
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Overwegende dat artikel 44 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking bepaalt dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 24 oktober 2017 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 11 december 2017; 

Gelet op gemeld schrijven van IVIO met opgave van volgende agenda: 
1. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders 
2. Kennisname van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in 2018 
3. Goedkeuring begroting 2018 
4. Varia; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2013 houdende aanduiding van mevrouw 
Evy BECQUART, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Wilfried 
VANACKER, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVIO van 11 
december 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van IVIO van 11 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van IVIO van 11 december 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan IVIO. 

ALGEMEEN BESTUUR 

12.  Goedkeuren van de beheersovereenkomst inzake samenwerking met het OCMW 
Ingelmunster betreffende de informatieveilgheid 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 

Gelet op de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden 
en gemeenten; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016 houdende 
goedkeuren van de beleidsverklaring inzake informatiebeveiliging en privacy; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 juni 2017 houdende goedkeuren van het 
informatieveiligheidsplan; 

Overwegende dat actie 2 van doelstelling 1 (de gemeente Ingelmunster keurt een beheersysteem 
goed voor de aansturing, coördinatie en opvolging van het informatieveiligheidsbeleid) een 
beheersoveerenkomst voor samenwerking tussen gemeente en OCMW in het vooruitzicht stelde; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De beheersovereenkomst inzake samenwerking tussen de gemeente en het OCMW betreffende 
informatieveiligheid wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

IT 

13.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 15 december 
2017 van Cipal DV en goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Cipal DVi; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per schrijven van 13 september 2017 om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van Cipal DV van 15 december 2017; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005, hierna 
“het wijzigingsdecreet” genoemd; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 houdende aanduiding van een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cipal (dienstverlenende vereniging); 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van Cipal DV en met opgave van volgende agenda: 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van artikel 1 van de 
statuten 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van artikel 
5 van de statuten 
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin: 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die 
uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de 
bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna 
aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de 
deelname decretaal is toegestaan.” 
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen naam en voor 
eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen.” 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van het 
daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een 
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een 
toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.” 
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen door 
volgende tekst: 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de 
vereffening van de vereniging niet vorderen. 
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 
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vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 
“§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, worden bepaald 
door de algemene vergadering. 
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene vergadering 
kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van 
andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de 
vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor 
zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen 
tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd 
op grond van een verslag van de commissaris. 
§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het oog op 
de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden.” 
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen: 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te schrappen: 
“- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de raad van 
bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe 
kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité en schrapping van artikel 25bis van de 
statuten. 
12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt 
een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende tijdelijke 
en overgangsbepalingen: 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen of 
vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het 
scheidingsaandeel. 
§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen van de 
statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies; 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen 
van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding 
van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het getal 
“vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de 
wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen 
besluiten 
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten; 

Overwegende dat de statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 

Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 
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Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
CIPAL in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de 
gemeente overgemaakt; 

Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van Cipal DV van 15 december 2017 
goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
Cipal DV van 15 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Cipal DV van 15 december 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het voorstel van wijziging van de statuten wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Cipal DV. 

SOCIALE ZAKEN 

 

De heer Tom Wylin, voorzitter van de vzw PWA Ingelmunster geeft een toelichting over de stand van zaken 
bij het PWA Ingelmunster. 

 

14.  Goedkeuren van de samenwerking met de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest (in 
oprichting) voor het organiseren van 'wijk-werken' 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van 
de zesde staatshervorming; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2017 betreffende wijk-werken (nog 
niet gepubliceerd); 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017 
houdende het principieel goedkeuren van de regionale samenwerking binnen Midwest voor de organisatie 
van de overgang van het PWA-systeem naar 'wijk werken'; 

Gelet op de brief van de VDAB van 1 augustus 2017 met uitleg over de te volgen procedure; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat de CD&V-fractie dit voorstel wil steunen, maar voorbehoud maakt bij de hoogte van 
de cheque van 5,95 euro, aangezien aldus onvoldoende middelen kunnen worden opgebouwd om tot een 
gedegen begeleiding te komen binnen het systeem van ‘Wijk-werken’; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De gemeenteraad keurt goed dat via regionale samenwerking een ‘organisator wijk-werken’ 
wordt opgericht op grondgebied van de gemeente Ingelmunster. 
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Artikel 2 – De dienstverlenende vereniging Midwest (in oprichting) wordt gemachtigd om mede, namens de 
gemeente Ingelmunster, als ‘organisator wijk-werken’ op te treden. 

Artikel 3 – De gemeenteraad gaat akkoord met de vaste prijs van 5,95 euro per cheque. Deze prijszetting en 
werking wordt na één jaar geëvalueerd. 

Artikel 4 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare. 

VEILIGHEID 

15.  Goedkeuren van de dotatie aan de politiezone MIDOW 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; 

Gelet op het voorstel van politiebegroting 2018; 

Overwegende dat de dotatie 2018 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone MIDOW wordt 
vastgesteld op 813.650,00 euro in gewone dienst en 0,00 euro in buitengewone dienst; 

Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de politiebegroting, dienstjaar 
2018, zijnde in gewone dienst 813.650,00 euro en in buitengewone dienst 0,00 euro, aan de 
politiezone MIDOW toe te kennen. 

Artikel 2 – Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de provincie West-
Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 

16.  Goedkeuren van de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest en van 
de deelname van de gemeente Ingelmunster in DVV Midwest  

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2015 houdende goedkeuren van een 
traject voor versterking van de regionale samenwerking in de arrondissementen Roeselare en Tielt; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2016 houdende goedkeuren van de 
vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster in het overlegorgaan ter voorbereiding van de oprichting 
van een dienstverlenende vereniging; 

Overwegende dat het hier het overlegorgaan betrof ter voorbereiding van de oprichting van de 
dienstverlenende vereniging Midwest; 

Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging heeft 
overwogen en daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel 25, 
eerste lid van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
heeft aangeduid in dat overlegorgaan; 
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Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft gesteld 
waarin de volgende documenten opgenomen zijn: 

 een grondige motiveringsnota 

 een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 
wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 
dienstverlenende vereniging 

 een ondernemingsplan voor een periode van acht jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op 
de uitvoering 

 een ontwerp van statuten; 

Overwegende dat het aansluiten van de gemeente Ingelmunster bij de dienstverlenende vereniging 
Midwest het finaliseren is van een engagement dat met de beslissing 22 december 2015 in gang werd gezet 
met als doel de intergemeentelijke samenwerking in de regio te versterken; 

Op voorstel van de heer burgemeester; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging 
Midwest volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. 

Artikel 2 – Het ontwerp van statuten van de dienstverlenende vereniging Midwest goed te keuren en als 
bijlage te voegen bij deze beslissing. 

Artikel 3 – In te tekenen op de aandelen volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn 
opgenomen. 

Artikel 4 – Afschrift van dit besluit over te maken aan het Midwestoverleg, Spanjestraat 141 – 8800 
Roeselare. 

17.  Goedkeuren van de aanpak tot inkanteling van diverse samenwerkingsverbanden van de 
regio Midden-West-Vlaanderen in de DVV Midwest 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuren van de oprichting van 
de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest en van de deelname van de gemeente Ingelmunster in DVV 
Midwest; 

Gelet op het voorstel van aanpak tot inkanteling van een reeks intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden in de regio Midwest; 

Op voorstel van de heer burgemeester; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Goedkeuring te verlenen aan de aanpak tot inkanteling en deze als bijlage bij deze beslissing te 
voegen. 

Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het Midwestoverleg, Spanjestraat 141, 8800 
Roeselare. 

18.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 21 december 2017 van de WVI 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van WVI; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 20 oktober 2017 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI van 21 december 2017; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2013 tot afvaardiging van de heer Dirk 
DEBAERE als effectief en van de heer Enigo VANDENDRIESSCHE als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

Gelet op gemeld schrijven van WVI en met opgave van volgende agenda: 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2017 
2. Begroting 2018 
3. Deelname WVI in DVV Westhoek 
4. Deelname WVI in DVV Midwest 
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis (Brugge) 
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem) regionaal comité 
Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof Devos (Middelkerke), 
regionaal comité Oostende-Brugge 
7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 
8. Mededelingen; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WVI van 21 
december 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van de WVI van 21 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van de WVI van 21 december 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan de WVI. 

ALGEMENE FINANCIERING 

19.  Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van 
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2017 van Figga en goedkeuren van het voorstel tot splitsing 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van Figga; 

Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 15 september 
2017 om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2016; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende aanduiding van Davy 
CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Martine 
VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze afvaardiging geldig is voor de rest van de legislatuur of tot ze door de 
gemeenteraad wordt herroepen; 

21 november 2017 - blz. 20/24

Vervolg zitting van 21 november 2017

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 112 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5445-2142-0056-6688 op www.verifieer.be.



Gelet op gemeld schrijven van Figga en met opgave van volgende agenda: 
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
1. Statutaire benoemingen 
2. Statutaire mededelingen; 
Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest en Zefier 
CVBA 
4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fd en 
uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben ingevolge deze 
kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers 
5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het kapitaal tot 
volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Lo-
Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en 
Zulte in rekeningsector Fa 
6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de vereniging 
in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook deels 
gefinancierd wordt door kapitaal 
7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers 
van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de Gemeenten van Gaselwest, 
de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van 
het Westen en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name: a) het 
splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de 
raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende 
opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid. 
b) de volgende bijzondere verslagen: 
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van 
het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek 
van vennootschappen; 
8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa 
en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de 
datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit. 
9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de 
splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn 
en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel: 
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge 
van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de 
dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest: 
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van 
het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel; 
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing; 
11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen of transacties nodig of nuttig in het kader 
van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur. 
12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van 
bestuur om: 
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand te doen, 
wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor 
zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen; 
b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, 
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zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen; 
c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel; 
d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde 
netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging 
en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 
splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers 
per 31 december 2017; 
e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 
aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel 
en dit in te schrijven in het register van deelnemers; 
f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de 
splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek 
vast te stellen; 
g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin. 

Overwegende dat de raad van bestuur van Figga de splitsing van Figga voorstelt, door afsplitsing 
enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA; 

Overwegende dat de raad van bestuur van Figga te dien einde een splitsingsvoorstel heeft 
opgemaakt, samen met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van 
Figga daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat dit voorstel en verslag 
aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering; 

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking 
tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven van 26 
oktober 2017; 

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding 
maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met 
inbegrip van een beperkte statutenwijziging; 

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding 
maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een 
incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd; 

Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – De Raad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 
december 2017 goed. 

Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van Figga van 18 december 2017 zal zijn stemgedrag afstemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en de punten van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Figga van 18 december 2017 goedkeuren. 

Artikel 3 – Het voorstel tot aanpassing van de statuten wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 – Het voorstel tot afsplitsing wordt goedgekeurd. 

Artikel 5 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis 
van te geven aan Figga. 
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20.  Goedkeuren van de kapitaalverhoging bij Figga in het kader van het voorstel tot splitsing 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
FIGGA; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhoging van 
FIGGA per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017; 

Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 

Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten over te gaan tot 
een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste 
activa; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; 

Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves uitgekeerd zullen 
worden bij wijze van tussentijds dividend; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT:  

Met 
9 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Lampaert, Koen Depreiter) 
en 
11 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, 
Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, 
Davy Claerhout) 

Artikel 1 – Het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en storting van de 
rekening courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend 
wordt goedgekeurd, wat betekent dat wordt ingetekend op 1.908 aandelen FA voor een nominaal 
bedrag van 47.700 euro, dit te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 
47.700 euro en Figga te verzoeken de rekening courant te lichten en indien noodzakelijk 
bijkomend aan te wenden ter volstorting. 
FIGGA wordt verzocht het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag na incorporatie van 
reserves en liquidatie van rekening courant voor een bedrag van 1.224,72 euro te storten aan de 
gemeente voor 31 december 2017. 

Artikel 2 – De cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31 december 2017 voor een totaal bedrag van 
5.087.931,67 euro met het aandeel van de gemeente Ingelmunster hierin ten bedrage van 
59.551,34 euro wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belasten met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Figga, p/a INTERMIXT 
Ravensteingalerij 4 b2, 1000 Brussel. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot de werken in de 
Oostrozebekestraat en of het mogelijk is dat er een tijdelijk herstel komt van de opritten met de winter voor 
de deur. 

De heer Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat normaal op 22 november door AWV een communicatie 
wordt verspreid over de verdere planning van de werken, nu er een aannemer zou zijn aangesteld. Verder 
heeft AWV beloofd dat er herstelwerken komen aan de opritten nog voor de winter. 

 

Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Jan 
Defreyne, gemeenteraadslid, naar de stand van zaken met betrekking tot het RUP Mandel-Oost. 

De heer Rob Kindt, schepen, antwoordt dat wordt verder gewerkt om ter zake tot een oplossing te komen. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Els 
Leysen, gemeenteraadslid, wanneer de Bollewerpstraat weer in gebruik zal worden genomen. 

De heer Rob Kindt, schepen, antwoordt dat als gevolg van de weersomstandigheden de rioleringswerken ter 
plaatse enige vertraging opgelopen hebben. Het is wel de bedoeling dat de openstelling zo snel mogelijk 
plaats vindt. 

 

De zitting werd afgerond om 21.05 uur. 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ronse Dirk Debaere 

secretaris voorzitter 
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VIII  INVENTARIS – BALANS – RESULTAAT EN WINSTVERDELING 
Art. 34 Wijze van boekhouding 
Art. 35 Batig en nadelig saldo 
 
 
IX  VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING 
Art. 36 Verlenging – vervroegde ontbinding 
Art. 37 Uitsluiting 
Art. 38  Uitsluiting – schadevergoeding 
Art. 39 Uitsluiting – college van experten – modaliteiten inzake waardebepaling en tijdstip van overname 
Art. 40 Ontbinding en vereffening van de dienstverlenende vereniging 
 
 X.  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Art. 41  Huishoudelijk reglement 
 
 
BIJLAGEN 
1 Lijst van de deelnemers en de regio waartoe ze behoren 

2 Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

3 Dienstverlening per deelnemer 

4 Huishoudelijk reglement  
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TITEL I : BEGINSELEN 

Artikel 1 :    Naam en rechtsvorm 

De vereniging is een dienstverlenende vereniging. 
 
Haar naam luidt "Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services", afgekort tot "TMVS", en wordt hierna aan-
geduid onder de benaming "de dienstverlenende vereniging". 
 
De dienstverlenende vereniging is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de interge-
meentelijke samenwerking, hierna genoemd “het decreet”, aan het artikel 92 bis § 2, d van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en aan het decreet van 25 april 2014 houdende de in-
stemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse gewest en het Brussels 
Gewest betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn volgens 
de bepalingen van het decreet. 
 
In overeenstemming met de bepalingen van het decreet kan ze deelnemen in publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigin-
gen hebben aangenomen. Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. 
 
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet zijn op de dienstverlenende vereniging de bepa-
lingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de 
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtens toegelaten afwijkingen in de huidige sta-
tuten onverlet gelaten. 
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Artikel 2 :    Doel van de dienstverlenende vereniging 

De  dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende 

diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management, HRM, infrastructuurma-

nagement, ICT, service management en aanverwante en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers. 

 

De deelnemers hebben de mogelijkheid om via een systeem van dienstverlening beroep te doen op de vereni-

ging. Een lijst met een overzicht van de aard en de duur van de dienstverlening die door de deelnemers aan de 

vereniging is toevertrouwd, wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. 

 

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die recht-

streeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel ondersteunen.  

 

De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel 

door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 78 en artikel 4 van het decreet door deel-

name in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschap-

pelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen. 
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Artikel 2Bis :   Dienstverlening 
 
De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil zeggen dat de deelnemers aan de dienstver-

lenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de 

geleverde diensten, betalen. 

 

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de raden van de overige publiekrechtelijke deelnemers 
beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en schepenen of het orgaan van de overige pu-
bliekrechtelijke deelnemers dat instaat voor het dagelijks bestuur beslissen over de afgenomen dienstverle-
ning. 
 

De diensten die worden aangeboden aan de deelnemers, worden in bijlage 3 van de statuten opgesomd. 
 

Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring 
meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout begaat zal 
de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware fout wordt hierbij 
verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd overeengekomen voor de deelop-
drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van drie maanden de zware fout niet hersteld 
is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein 
door de betreffende deelnemer vroegtijdig kan worden opgezegd. 
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Artikel 3 :    Definities 

In de onderhavige statuten verstaat men onder : 
 
1. “regio’s”  
 De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde geografische entiteiten ter zake de services. De regio 1 

omvat de deelnemers uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen; de regio 2 omvat de deelnemers uit de 
andere provincies. 

 
2.  “deelnemer”  

De deelnemers in de dienstverlenende vereniging zijn alle publieke rechtspersonen zoals bedoeld in arti-
kel 10 van het decreet.  
 

3.  “decreet” 
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzi-
gingen). 
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Artikel 4 :    Zetel van de dienstverlenende vereniging 

De maatschappelijke zetel van de dienstverlenende vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1. 
 
De algemene vergadering heeft, binnen de perken van de wetgeving ter zake, de bevoegdheid de zetel te ver-
plaatsen, binnen het Vlaamse Gewest. Dit maakt het voorwerp uit van een statutenwijziging. 
 
De dienstverlenende vereniging mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels oprichten. 
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Artikel 5 :    Duur van de dienstverlenende vereniging 

De duur van de dienstverlenende vereniging is vastgesteld op achttien jaar, beginnend op 22 december 2017. 
 
Overeenkomstig artikel 35 van het decreet kan de dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair be-
paalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan acht-
tien jaar. 
 
Verbintenissen voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, mag de dienstverlenende vereniging 
slechts aangaan in zoverre ze alle passende maatregelen treft opdat die verbintenissen zouden worden nage-
komen.  De uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, laat de na-
leving van de door hem aangegane contractuele verbintenissen onverkort bestaan, maar mag voor het overige 
niet meebrengen dat een schadevergoeding verschuldigd is; voor het overige zijn de voorlaatste en laatste le-
den van artikel 37 van het decreet toepasselijk.   
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TITEL II : DEELNEMERS EN KAPITAAL 

Artikel 6 :    Deelnemers  

1.  De dienstverlenende vereniging is samengesteld uit : 
 

a. de deelnemers die voorkomen op de lijst die als bijlage 1 aan de huidige statuten is toegevoegd om 
er een wezenlijk deel van uit te maken; 

b.  de deelnemers die later zullen toetreden tot de dienstverlenende vereniging, mits toetredingsbeslis-
sing van de algemene vergadering. 

 De lijst van deelnemers in bijlage 1 wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht 
met haar besluiten inzake de toetreding of de uitsluiting. 

 
2.  Voor de deelnemers geldt de volgende indeling : 

a.  regio 1 
b.  regio 2 
 

De raad van bestuur beslist over de oprichting of herschikking van een regio. Opdat een geldige beslissing zou 
kunnen tot stand komen is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden van de raad 
van bestuur vereist en dient het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te be-
komen, alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuur-
ders aangesteld op voordracht van de gemeenten. De zo genomen beslissing van de raad van bestuur dient 
door de eerstvolgende algemene vergadering goedgekeurd te worden zonder dat dit een wijziging van de sta-
tuten meebrengt. 
 
De bijlage 1 wordt bij elke toetreding of uitsluiting door de raad van bestuur voorlopig aangepast. Deze aanpas-
sing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algeme-
ne vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd zonder dat dit een wijziging van de statu-
ten meebrengt.  
 
De deelnemers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts tot het beloop van hun inbreng aansprakelijk 
voor de maatschappelijke verbintenissen. 
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Artikel 7 :    Samenstelling van het kapitaal - aandelen 

Het kapitaal bestaat uit de inbrengen in speciën van de deelnemers en wordt vertegenwoordigd door A-
aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig artikel 9 van de statuten. 
 
Het vast gedeelte van het kapitaal dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro            (€ 
18 600). Elk daarmee overeenstemmend A-aandeel is ten minste tot beloop van één derde volgestort. Elk zulk 
aandeel moet volledig volstort zijn binnen de vijf jaar na oprichting van de dienstverlenende vereniging. 
 
De raad van bestuur stelt een lijst op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal A-aandelen per deelnemer. 
Deze lijst vormt de bijlage 2 bij de statuten. Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en 
jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief 
vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee. 
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Artikel 8 :    Overdracht van aandelen 

De overdracht van aandelen kan enkel tot stand komen tussen deelnemers, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de-
ze statuten, en tussen deelnemers en andere openbare besturen zoals bepaald in artikel 10 van het decreet. In 
dit laatste geval worden, mits een toetredingsbeslissing door de algemene vergadering, deze rechtspersonen 
door de overname van de aandelen deelnemer, onverminderd de mogelijkheid voor deze rechtspersonen om 
deelnemer te worden door inbreng conform deze statuten.  
 
De overdracht tussen individuele deelnemers onderling en tussen individuele deelnemers en de vereniging van 
gemeenten waarvan deze individuele deelnemers geen deel uitmaken, is evenwel bijkomend onderworpen aan 
de goedkeuring door de raad van bestuur, onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1. 
 
De overdracht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De overdracht van de aandelen gaat gepaard met 
de gelijktijdige overgang van alle eraan gekoppelde rechten en plichten zoals vastgelegd in deze statuten. De 
raad van bestuur bepaalt de dag van inwerkingtreding van de overdracht van de aandelen. 
 
Bij een overdracht van aandelen in de zin van dit artikel, is de raad van bestuur bevoegd voor de aanpassing 
van de bij deze statuten gevoegde bijlagen. De zo aangepaste bijlage wordt jaarlijks met het oog op goedkeuring 
meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd, zonder dat die wijzigingen 
een wijziging van de statuten meebrengen. 
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Artikel 9 :    Uitgifte van en bepaling van het aantal A-aandelen 

Iedere deelnemer, toegelaten voor de aanvullende diensten, is verplicht in te tekenen op A-aandelen. 
 
TMVW opdrachthoudende vereniging kan intekenen op een aantal A-aandelen bepaald door de raad van be-
stuur met inachtname dat TMVW opdrachthoudende vereniging minimum 10% van het maatschappelijk kapi-
taal dient te bezitten. De A-aandelen onderschreven door TMVW opdrachthoudende vereniging omvatten on-
der meer het vast gedeelte van het kapitaal. 
 
De A-aandelen worden bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de 
toetreding waarbij één (1) aandeel wordt uitgegeven per vijfduizend (5.000) inwoners. De A-aandelen worden 
afgerond naar de lager gelegen eenheid met een minimum van één (1) aandeel. 
 
Deelnemers die geen gemeente en niet TMVW zijn, zijn verplicht in te tekenen op vijf (5) A-aandelen. Wanneer 
de omzetbijdrage van de betrokken deelnemer de mediaan overschrijdt, bedraagt dit tien (10) A-aandelen. 
 
De nominale waarde van een A-aandeel bedraagt duizend euro (€ 1 000). 
 
Alle aandelen worden voor minimaal één vierde volgestort op het moment van hun uitgifte. De raad van be-
stuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot ge-
hele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag. 
 
Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal 
hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
rentevoet verhoogd met één procentpunt. 
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Artikel 10 :     Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal 

De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve wanneer het aantal A-
aandelen afwijkt van hetgeen bepaald is in artikel 9. 
 
Ingevolge de bijzondere aard van de dienstverlenende vereniging kan een  deelnemer  slechts worden uitgesloten 
wegens behoorlijk vastgestelde ernstige niet-naleving van de verbintenissen ten opzichte van de dienstverlenende 
vereniging (in onderhavige statuten beschreven in artikel 37 en 38). De uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel 
van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de 
statuten. De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming. 
 
Hij dient twaalf weken voor de algemene vergadering in kennis te zijn gesteld van het voorstel van de raad van be-
stuur, ten einde hem toe te laten zijn verweermiddelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken na-
dat een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling ter zitting 
van de algemene vergadering. 
 
Artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen is toepasselijk voor zover er in het huidig artikel ten gunste van 
de deelnemer niet wordt van afgeweken. 
 
De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de niet deelneming aan de verlenging van 
de dienstverlenende vereniging, met dien verstande dat de algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting ef-
fectief wordt. 
 
De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de uittreding, met dien verstande dat de 
algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting effectief wordt.  

Vervolg zitting van 21 november 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 9 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 112 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5445-2142-0056-6688 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

Versie 20 september 2017  16 

Artikel 11 :    Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering 

Het kapitaal van de dienstverlenende vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte 
te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding of de uitsluiting van deelnemers, 
van de kapitaalsverhoging of de statutair toegelaten terugneming van of op de aandelen. 
 
Daarvoor is geen wijziging van de statuten vereist. 
 
De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal mits de deelnemers 
gelijk worden behandeld. 
 
De raad van bestuur kan eveneens een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal doorvoeren met het oog 
op het aanzuiveren van een geleden verlies of met het oog op het vormen van een reserve voor het dekken van 
een te voorzien verlies. Het kapitaal mag evenwel niet tot minder dan zijn vaste gedeelte worden terugge-
bracht. 
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TITEL III : RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 12 :    Samenstelling 

De dienstverlenende vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met maximum vijftien (15) leden. 
De leden worden aangesteld op de hierna bepaalde wijze door de algemene vergadering: 
- minimum vier (4) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen behoren-

de tot de regio 1; en 

- minimum vier (4) bestuurders worden benoemd op voordracht voor de houders van A-aandelen beho-

rende tot de regio 2, en  

- met dien verstande daarenboven dat minimum één vierde (1/4e) van de raad van bestuur dient te be-

staan uit bestuurders die werden voorgedragen door vijftig procent (50%) van het aantal gemeentelijke 

deelnemers van de dienstverlenende vereniging (waarbij fracties naar beneden worden afgerond) die het 

minste aantal A-aandelen aanhouden, waarbij minstens 1 voordracht dient te geschieden door gemeente-

lijke deelnemers van elke regio. Indien het voor toepassing van het voorgaande in aanmerking genomen 

grootste aantal A-aandelen door meer dan één (1) gemeentelijke deelnemer wordt aangehouden, en 

hierdoor de voormelde vijftig procent (50%) drempel wordt overschreden, zal de bedoelde groep van ge-

meentelijke deelnemers met hetzelfde aantal A-aandelen, worden herleid totdat de vijftig procent (50%) 

drempel niet langer wordt overschreden: deze herleiding gebeurt op basis van het aantal inwoners van de 

desbetreffende gemeentelijke deelnemers bedoeld in artikel 9, derde lid van deze statuten, waarbij de 

gemeentelijke deelnemers met het grootste aantal inwoners buiten beschouwing worden gelaten totdat 

de voormelde vijftig procent (50%) drempel niet langer wordt overschreden.  

De wijze van voordracht en de daaraan verbonden modaliteiten kunnen bij eenvoudig besluit van de algemene 
vergadering worden vastgelegd en uitgewerkt in het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 41 van 
deze statuten.  
 
Onverminderd wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een dienstverle-
nende vereniging, bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, 
functies of mandaten: 
- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen; 

- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeen-

schappen; 

- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie; 

- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant; 

- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris; 

- provinciegriffier; 

- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of (al dan niet op rust gestelde) werknemer van een privaat-

rechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de dienstverlenende 

vereniging; 

- behoudens wat bepaald is in artikel 46, tweede lid van het decreet, werknemer van een deelnemend 

openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toe-

zicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellin-

gen van de dienstverlenende vereniging. 

 
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig 
uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. 
De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
 

Vervolg zitting van 21 november 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 9 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 112 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5445-2142-0056-6688 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

Versie 20 september 2017  18 

Indien een voorgedragen kandidaat de gewone meerderheid van de stemmen in de schoot van de algemene 
vergadering niet bekomt, dan is een nieuwe voordracht van een andere  kandidaat vereist. De nieuwe  kandi-
daat-bestuurder woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende al-
gemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 
 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door één rechtstreeks door de gemeen-
telijke deelnemers aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit gemeenteraadslid is verkozen op 
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aan-
gesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.  
 
Als criterium, voor de aanduiding geldt dat voor elke lijst die deelgenomen heeft aan de gemeenteraadsverkie-
zingen in een deelnemende gemeente en die niet behoort tot de nieuwe bestuursmeerderheid van de betrok-
ken gemeente, het totaal aantal stemmen bekomen in de officiële verkiezingsresultaten samengeteld en uitge-
drukt wordt in procent van het totaal uitgebrachte stemmen in de betrokken gemeente. 
 
Op basis van deze percentages wordt een rangschikking van de betrokken gemeenten opgesteld. De gemeente 
met het hoogste percentage dient een lid met raadgevende stem aan te duiden. 
 
Wanneer deze gemeente uiterlijk op 1 maart van het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nalaat hierover te 
berichten en/of wanneer er op dat moment geen duidelijkheid zou zijn omtrent de afgevaardigde, verliest zij 
de mogelijkheid om een lid voor te dragen en komt de volgende in de rangschikking voorziene deelnemende 
gemeente in aanmerking. Deze procedure wordt voortgezet totdat er een lid met raadgevende stem wordt 
aangeduid. 
 
De aanduiding van het lid met raadgevende stem geldt voor zes jaar. De algemene vergadering neemt op haar 
volgende bijeenkomst akte van deze aanduiding. 
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Artikel 13 :    Bepalingen van de bestuurders 

De bestuurders en de waarnemers mogen geen statutair of contractueel personeelslid van de dienstverlenende 
vereniging zijn, noch van de TMVW opdrachthoudende vereniging. 
 
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de dienstverlenende vereniging. Zij zijn 
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en ze zijn 
slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur, ieder persoonlijk voor 
zichzelf en zonder enige hoofdelijkheid. 
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Artikel 14 :    Vacante mandaten 

In geval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur, heeft deze het recht om hierin voorlopig te 
voorzien, mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12 van onderhavige statuten. Bij haar 
eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot een definitieve benoeming, in voorkomend 
geval op voorstel van de deelnemer die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, heeft voorgedragen. De 
aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. 
 
Het ontslag van een bestuurder wordt bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van be-
stuur. 
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Artikel 15 :    Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter 

De raad van bestuur stelt onder zijn leden aan en dit op voorstel van de leden aangeduid namens en op voor-
dracht van de deelnemende gemeenten en die tevens gemeenteraadslid of burgemeester of schepen zijn: 
- een voorzitter; 
- een ondervoorzitter. 
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Artikel 16 :    Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de 
ondervoorzitter. 
 
Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten 
door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in de dienstverlenende vereniging. 
 
De anciënniteit in de dienstverlenende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 26. 
 
De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd perso-
neelslid van TMVW opdrachthoudende vereniging woont de vergaderingen van alle bestuursorganen van de 
dienstverlenende vereniging bij, zonder stemrecht. 
 
De raad van bestuur stelt een secretaris, en in voorkomend geval een plaatsvervanger, aan en bepaalt de duur van 
zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (en de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad van be-
stuur, noch van het directiecomité. 
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Artikel 17 :    Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap 

In geval van overlijden, ontslag of onbeschikbaarheid om een andere reden van de voorzitter wordt het voorzitter-
schap tijdelijk waargenomen door een bestuurder volgens dezelfde voorrangsregels als vermeld in artikel 16. 
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Artikel 18 :    Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders 

Het is elke bestuurder van de dienstverlenende vereniging verboden: 

1. aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of 
waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang 
hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat om 
voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen; 

2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten die met de dienstverlenende vereni-
ging zijn gesloten; 

3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de dienstverlenende vereni-
ging. Het is hemverboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de dienstverlenende vereniging te 
pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; 

4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 
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Artikel 19 :    Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur 

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of 
van beschikking die de dienstverlenende vereniging aanbelangen. 
 
Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering, 
of het directiecomité voorbehouden wordt.  
 
Hij kan zich, in de materies die hij vaststelt, laten bijstaan. 
 
De raad van bestuur bepaalt welke bevoegdheden hij delegeert aan het directiecomité. 
 
Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend kunnen 
worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de 
rechtsvorderingen, zowel als eiseres als verweerster, geldig verricht door de voorzitter van de raad van bestuur of 
in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de gevolmachtigde. 
 
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huis-
houdelijk reglement. 
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Artikel 20 :    Samenroeping van de raad van bestuur 

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens ontstentenis, op uitnodiging van 
de ondervoorzitter. 
 
Op vraag van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens ontstentenis, de ondervoorzitter, er-
toe gehouden de raad binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen. Weigert de voorzitter de raad bij-
een te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de raad worden bijeengeroepen op uitnodiging van de on-
dervoorzitter of van twee bestuurders. 
 
Behoudens gevallen van hoogdringendheid, worden de oproepingen gedaan tenminste zeven dagen voor de 
datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst; zij vermelden de agenda. 
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Artikel 21 :    Geldige beraadslaging door de raad van bestuur 

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als wat betreft de bestuurders uit de groep van de deelne-
mende gemeenten. 
 
De bestuurders kunnen een volmacht geven aan een andere bestuurder, behorende tot dezelfde groep. Een 
bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbe-
paalde, enkele vergadering. 
 
Bereikt de raad van bestuur niet het quorum om te kunnen beraadslagen en/of te besluiten, dan wordt hij bin-
nen de veertien dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde bestuurders, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agen-
da werden ingeschreven. De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt de onderhavige bepalingen. 
 
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtza-
ken erom verzoekt. 
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Artikel 22 :    Geldige beslissingen door de raad van bestuur 

Iedere bestuurder heeft recht op één stem. 
 
Een besluit is slechts geldig, indien het genomen wordt met de meerderheid van de stemmen der aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders en met de meerderheid van de stemmen der bestuurders verkozen op voor-
dracht van de deelnemende gemeenten. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het bere-
kenen van de voornoemde meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. 
 
De notulen van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden opgenomen in een speciaal register en on-
dertekend door de bestuurder die de bijeenkomst voorzit, evenals door minstens een andere bestuurder, door 
de bestuurders die dit wensen en door de secretaris. 
 
Een afschrift van het notulenontwerp wordt, binnen de dertig dagen volgend op de bedoelde bijeenkomst van 
de raad van bestuur, overgemaakt aan de bestuurders. 
 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het 
besluit verzonden aan de Vlaamse Regering.  Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt de 
lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op 
de website van de dienstverlenende vereniging. 
 
In het kader van bijzondere rapportering zoals enerzijds de besluiten van de vereniging betreffende de rechts-
positieregeling van het personeel bedoeld in artikel 69 van het decreet en anderzijds van de voorstellen van de 
raad van bestuur van de vereniging in verband met het saneringsplan bedoeld in artikel 68 van het decreet, 
worden binnen twintig dagen na het nemen van het besluit aan de Vlaamse regering een afschrift verzonden. 
 
De afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden door de secretaris, of door twee 
bestuurders voor gelijkluidend afschrift ondertekend. 
 
De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en 
alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de raadsleden op het secreta-
riaat van deelnemers. 
 
Op verzoek van een raadslid kan het deelnemende bestuur vragen om de notulen en alle stukken waarnaar in 
de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De dienstverlenende vereniging dient de 
gevraagde stukken elektronisch ter beschikking te stellen aan het deelnemende bestuur. Het deelnemende be-
stuur kan ze vervolgens aan het raadslid bezorgen. 
 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 52, derde lid  van 
het decreet). 
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TITEL IV : COMMISSARIS (LID IBR) 

Artikel 23 :    Commissaris 

De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerde-
re commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbe-
palingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing.  
 
De algemene vergadering benoemt de commissarissen. Het mandaat heeft een looptijd van drie jaar.  
 
De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op de financiële toestand, op de jaar-
rekening en op de regelmatigheid, vanuit wettelijk oogpunt, van de verrichtingen weer te geven in de jaarreke-
ning van de dienstverlenende vereniging.  
 
Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, 
van alle geschriften van de dienstverlenende vereniging.  
 
Elk jaar brengen de commissarissen verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitoefening van 
hun opdracht. Zij vermelden hun vaststellingen en spreken zich uit, onder meer, over het feit dat de verrichtin-
gen weergegeven door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de dienstver-
lenende vereniging. 
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TITEL V : DIRECTIECOMITE 

Artikel 24 :    Samenstelling en werking van het directiecomité 

1. De raad van bestuur richt een directiecomité op, waaraan hij de bevoegdheden overdraagt om de uitvoering 
van de besluiten van de raad van bestuur te verzekeren, de werkzaamheden van de raad voor te bereiden en 
het dagelijks bestuur waar te nemen. 

 
2.  Het directiecomité bestaat uit maximum vijf (5) leden. Behoudens de voorzitter van de raad van bestuur, lid 

van rechtswege, bestaat het directiecomité verder uit: 

 minimum één (1) bestuurder door de raad van bestuur te kiezen uit de bestuurders voorbehouden aan 

de houders van A- aandelen komende uit regio 1; 

 minimum één (1) bestuurder door de raad van bestuur te kiezen uit de bestuurders voorbehouden aan 

de houders van A- aandelen komende uit regio 2; en 

 minimum één (1) bestuurder door de raad van bestuur te kiezen uit de bestuurders voorbehouden aan 

de vijftig procent (50%) van het aantal gemeentelijke deelnemers van de dienstverlenende vereniging die 

het minste aantal A-aandelen aanhouden. 

De voorzitter van de raad van bestuur is voorzitter van het directiecomité en heeft bij staking van de stem-
men een doorslaggevende stem. 

 
Het directiecomité kan één of meerdere ondervoorzitters aanstellen. 

 
3. Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij ontstentenis daarvan, op uitnodiging 

van één van de ondervoorzitters en wordt voorgezeten overeenkomstig de regels met betrekking tot de raad 
van bestuur. 

 
4.  Het directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is, globaal en in de groep van deelnemende gemeenten. Elk lid mag zich 
schriftelijk voor een welbepaalde, enkele vergadering laten vertegenwoordigen door een lid van dezelfde 
groep. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen. 

 
 De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd per-

soneelslid van TMVW opdrachthoudende vereniging,   woont de vergaderingen van alle bestuursorganen van 
de dienstverlenende vereniging bij zonder stemrecht. 

 
5. Het directiecomité geeft binnen de kortst mogelijke termijn aan de raad van bestuur melding van en re-

kenschap over haar besluiten. 
 
6. De notulen van het directiecomité worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door het 

lid van het directiecomité dat de vergadering voorzit door de leden die dit wensen en door de secretaris. 
 

Een afschrift van het notulenontwerp wordt binnen de dertig dagen, volgend op de bedoelde vergadering, 
aan de leden van het directiecomité overgemaakt. 

 
De afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden door de secretaris, of door twee 
bestuurders van de raad van bestuur voor gelijkluidend ondertekend. 

 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van 
het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering 
wordt de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt ge-
publiceerd op de website van de dienstverlenende vereniging.  

 

Vervolg zitting van 21 november 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 9 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 112 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5445-2142-0056-6688 op www.verifieer.be.



ONTWERP 
 
 

Versie 20 september 2017  31 

7. De raad van bestuur mag aan het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig oordeelt. Het 
directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die het opportuun acht. 

 
8. De werkingsmodaliteiten van het directiecomité worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd 

huishoudelijk reglement. 
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TITEL VI : ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 25 :    Duur van de mandaten 

Alle mandaten in de raad van bestuur en het directiecomité hebben een looptijd van zes (6) jaar.  

 
Alle mandaten zijn hernieuwbaar. 

 
Nochtans zijn van rechtswege ontslagnemend, de leden van de raad van bestuur en het directiecomité die niet 
meer het vertrouwen genieten van de deelnemers  die hen benoemd hebben of van het bestuur dat hun aanstel-
ling heeft voorgedragen. Dat zulks het geval is wordt door de desbetreffende deelnemer bij aangetekend schrijven, 
waarbij een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing gevoegd is, gemeld aan de voorzitter van de raad 
van bestuur. Deze laatste geeft van de voornoemde omstandigheid onverwijld kennis aan het betrokken lid, aan de 
raad van bestuur, en in voorkomend geval aan het ander betrokken orgaan, dat daarvan akte neemt. 

 
Het mandaat van het betrokken lid bij de dienstverlenende vereniging eindigt op het ogenblik van de hiervoor ge-
noemde beslissing. 

 
Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd 

in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval moet binnen de eerste drie maanden van 

het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen 

waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deel-

nemers die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het ge-

val, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de jaarvergadering die tevens kwijting verleent 

aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven 

dragen. 

 

Buiten de hierboven vermelde gevallen :  

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de gemeenten van rechtswege als 

ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad om enige andere 

reden dan de vernieuwing van de gemeenteraden; 

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de provincies van rechtswege als ont-

slagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de provincieraad om enige andere reden 

dan de vernieuwing van de provincieraad; 

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van publieke deelnemers, andere dan 

gemeenten of provincies, van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitma-

ken van de raad van bestuur van de deelnemer om enige andere reden dan de vernieuwing van de raad van 

bestuur. 

 

De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de bestuurs-

organen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken. 
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Artikel 26 :    Anciënniteit in de dienstverlenende vereniging 

De ranglijst inzake anciënniteit in de dienstverlenende vereniging wordt opgemaakt naar de dienstouderdom in 
de dienstverlenende vereniging te rekenen van de dag van de eerste ambtsaanvaarding van elke mandataris. 
 
Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij ononderbroken een mandaat in 
de dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben, hetzij als bestuurder, hetzij als lid van het directiecomité. 
 
Bij gelijke dienstouderdom wordt de rangorde vastgesteld volgens de leeftijd, waarbij de oudste in leeftijd 
voorgaat op de jongere. 
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TITEL VII : ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 27 :    Samenstelling 

De algemene vergadering is samengesteld uit de houders van de A- aandelen. Iedere vertegenwoordiger van deze 
houders moet drager zijn van een geldige volmacht. 
 
De vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering wordt (worden) aangesteld voor de duur van de legisla-
tuur. De vaststelling van het (de) mandaat (mandaten) van deze vertegenwoordiger(s) in de algemene vergade-
ring wordt herhaald voor elke vergadering. 
 
Het raadsbesluit of de volmacht moet tenminste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de dienstverle-
nende vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, bij besluit dat voor allen 
gelijk gelden zal, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden. 
 
Laat een titularis van aandelen zich door verschillende lasthebbers vertegenwoordigen, dan moet de volmacht 
het aantal aandelen bepalen waarvoor iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen. 
 
Is daaromtrent niets bepaald, dan moeten de vertegenwoordigers van dezelfde deelnemer onder elkaar de 
stemmen verdelen waarop de deelnemer recht heeft, en dit op evenredige wijze, waarbij de stemmen, die het 
ondeelbaar overschot vormen, één voor één worden toegekend tot uitputting ervan volgens de ouderdom van 
de vertegenwoordigers. 
 
De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de 
burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente 
is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde or-
gaan van deze deelnemer. 
 
De bestuurders en de leden van het directiecomité kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene verga-
dering. 
 
De vertegenwoordigers van de deelnemers op de algemene vergadering kunnen geen volmachten verlenen. Voor 
hen gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de bestuurders. 
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid 
door een lid van de raad van bestuur in volgorde zoals aangeduid in artikel 16. 
 
De voorzitter stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris. 
 
De algemeen directeur van TMVW opdrachthoudende vereniging woont de algemene vergadering bij zonder stem-
recht. 
 
De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. 
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Artikel 28 :    Bijeenkomst van de algemene vergadering 

De jaarvergadering komt elk jaar samen de derde vrijdag volgend op de eerste juni, op het uur en de plaats vermeld 
in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van oproeping, komt zij van rechtswege samen in de zetel van de dienstver-
lenende vereniging te 17 uur, op de vermelde dag. 
 
Is de vastgestelde dag een feestdag, dan zal de vergadering de dag voor de bovenvermelde datum gehouden wor-
den. 
 
De jaarvergadering hoort het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen (lid IBR). 
 
De jaarvergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening en de bestemming van het resultaat. 
 
Artikel 412 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing. 
 
Zij doet uitspraak bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-
sen (lid IBR) voor de uitvoering van hun mandaten. 
 
De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het 
jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een eva-
luatierapport voor over de werking van de dienstverlenende vereniging. Dat rapport bevat een nieuw onder-
nemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen 
met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. 
 
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen 
het mandaat van hun vertegenwoordiger. 
 
Alle toetredingen en uitbreidingen van de deelnemers worden definitief aanvaard door de algemene vergade-
ring. 
 
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing 
van de gemeenteraden en provincieraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende 
kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente of een provincie tot de dienstverlenende vereniging, 
is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of provincieraad op basis van een 
onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.  
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Artikel 29 :    Samenroeping van de algemene vergadering 

De uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering wordt uitsluitend verricht per aangetekende zen-
ding, geadresseerd aan de deelnemers tenminste, en tenzij anders bepaald in het decreet, dertig kalenderdagen 
voor de vergadering en, wordt de vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur, ondertekend door de 
voorzitter en in voorkomend geval door de bijzonder gevolmachtigde. Ingeval van weigering of belet wordt gehan-
deld overeenkomstig artikel 20 van de statuten. 
 
De oproeping bevat de agenda en de door de wet voorgeschreven documenten. 
 
Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst, dienen, op verzoek van minstens twee deelnemers, 
die samen houder zijn van tenminste één vijfde van de A-aandelen bijkomende punten op de agenda te worden in-
geschreven. De aanvullende agenda en de documentatie die er verband mee houdt, wordt binnen de acht dagen 
aan alle deelnemers toegezonden. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen respectievelijk acht en 
drie dagen. 
 
De raad van bestuur en de commissaris (lid IBR) kunnen de algemene vergadering in bijzondere of buitengewone 
zitting bijeenroepen. De raad van bestuur moet ze bijeenroepen op verzoek van minstens twee deelnemers die 
samen houder zijn van tenminste één vijfde van de A-aandelen en dit binnen de zes weken die volgen op dit ver-
zoek. 
 
De raad van bestuur moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te beraadsla-
gen en te besluiten over het door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan indien het netto-actief, ingevol-
ge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vast gedeelte van het kapi-
taal en dit binnen de zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies. 
 
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de algeme-
ne vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de 
oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt. Binnen de 
twintig dagen na het nemen van het besluit wordt een afschrift van de voorstellen van de raad van bestuur van 
de dienstverlenende vereniging in verband met het saneringsplan naar de Vlaamse Regering verzonden. 
 
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van het decreet over een statutenwijziging in een bui-
tengewone algemene vergadering. 
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Artikel 30 :    Verdeling van de stemmen 

Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
 
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald door 
twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt: elke gemeente 
duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger aan en: 
- gemeenten die meer dan 75.000 inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger aan-

duiden 

- gemeenten die meer dan 15 aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaar-

digen. 

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een effectief lid aan en een 
plaatsvervanger. Deelnemers die meer dan 15 aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve vertegen-
woordiger afvaardigen. 
 
De deelnemende gemeenten beschikken steeds over de meerderheid van de stemmen en geen enkele deel-
nemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair be-
paalde stemmen. 
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Artikel 31 :    Geldige beslissingen door de algemene vergadering 

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten indien  de meerderheid van het aantal stemge-
rechtigde aandelen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en over 
de op de agenda geplaatste punten. 
 
Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten, dan zal een nieuwe vergadering dringend 
worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij zal moeten plaatsvinden binnen de vijfenveertig kalenderdagen. 
De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering wordt tenminste dertig kalenderdagen vooraf aan de 
deelnemers geadresseerd. Zij mag beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de deelnemers 
is en onverminderd de toepassing van het decreet. 
Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. In voorkomend geval neemt de oproepingsbrief onderhavige be-
palingen over. 
 
Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met de decretale vereiste meerderheid van alle geldig 
uitgebrachte stemmen en met de decretale vereiste meerderheid van de stemmen uitgebracht door de afgevaar-
digden van de deelnemende gemeenten. 
 
De decretale vereiste meerderheid is de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor 
het wijzigen in de statuten en in de door het decreet bedoelde bijlagen waarvoor de goedkeuring van drie vierden 
van deze stemmen is vereist, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitge-
brachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het 
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 
 
Over iedere wijziging van de statuten moet in de bestuursraden worden beraadslaagd en beslist. Te dien einde 
wordt door de raad van bestuur het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld negentig dagen voor de algemene 
vergadering. Aan de aangesloten deelnemers wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Deze 
documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alinea. Elke deelnemer die zijn standpunt niet tijdig heeft 
genomen en meegedeeld, wordt geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun verte-
genwoordiger(s) op de algemene vergadering. 
 
De algemene vergadering neemt  een huishoudelijk reglement aan met betrekking tot haar werking. Tenzij dit in 
het huishoudelijk reglement is opgenomen, bepaalt de raad van bestuur de wijze waarop het stemrecht op de al-
gemene vergadering wordt uitgeoefend. 
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Artikel 32 :    Buitengewone algemene vergadering 

Afgezien van de algemene jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering be-
legd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activi-
teiten, de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar. 
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Artikel 33 :    Algemene vergadering : notulen 

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris. Ze worden ondertekend door de 
leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die zulks verlangen. 
 
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de secretaris 
van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. 
 
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd, ondertekend door de 
leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Zij worden binnen 
een termijn van dertig dagen na de algemene vergadering aan de deelnemers toegezonden. 
 
Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het 
besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt 
de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd 
op de website van de dienstverlenende vereniging.  
 
De toezichthoudende overheid kan alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze 
bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de gegevens worden verstrekt. 
 
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de dienstverlenende ver-
eniging, bij de toezichthoudende overheid, in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten, in de pro-
vinciehuizen van de deelnemende provincies, evenals op de zetel van de overige deelnemers, binnen een ter-
mijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de dienstverlenende vereniging van het goedkeuringsbe-
sluit of na het verstrijken van de termijn van negentig kalenderdagen waarover de toezichthoudende overheid 
beschikt om goedkeuring te verlenen. 
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TITEL VIII : INVENTARIS - BALANS - RESULTAAT EN WINSTVERDELING 

Artikel 34 :    Wijze van boekhouding 

De boekhouding van de dienstverlenende vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhou-
ding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de daartoe bevoegde overheid in voorkomend 
geval uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen. 
 
Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de reke-
ningen af en maakt hij de jaarrekening evenals het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-
tenrekening en de toelichtingen. 
 
Tenminste vijfenveertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur het ontwerp van jaarrekening en 
het jaarverslag mee van aan de commissarissen (lid IBR). 
 
De commissarissen (lid IBR) brengen afzonderlijk verslag uit binnen veertien dagen na deze mededeling. 
 
Dertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur aan de deelnemers de onder alinea 2 vermelde 
stukken mee, evenals de verslagen van de commissarissen (lid IBR). 
 
Dezelfde documenten worden elk jaar naar alle gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en raadsleden van 
de aangesloten deelnemers gestuurd, binnen een termijn van een maand na de goedkeuring ervan door de 
jaarvergadering. 
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Artikel 35 :    Batig en nadelig saldo 

Het batig saldo van de resultatenrekening zal als volgt verdeeld worden : 

- 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer 
dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; 

- Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten, mits inachtneming van de wet-
telijke bepalingen. 

 

De volstortte aandelen A worden wat het dividend betreft pro rata temporis vergoed. 
 
In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur, na het directiecomité te hebben gehoord, de nodige 
maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken. 
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TITEL IX : VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING 

Artikel 36 :    Verlenging - Vervroegde ontbinding 

1. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de dienstverlenende vereniging opeenvolgende keren ver-

lengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. 

 
Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit ver-
zoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemers, kan de laatste alge-
mene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie-
vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende raadsbeslissingen worden bij het 
verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelij-
kend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. 

 
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de 
agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 

 
De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de dienstverlenende vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de 
algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt ge-
voegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele ver-
bintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. 
 
Punt 2 van huidig artikel in verband met de overname van het personeel en installaties is op hen van toe-
passing. 
 
Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht 
verder deel uit te maken van de dienstverlenende vereniging. 

 
2. Op verzoek van drievierden van het aantal deelnemers, en aan de hand van de daartoe strekkende raads-

beslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen tot 
de vervroegde ontbinding van een dienstverlenende vereniging beslissen. 

 
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet 
verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, een beperkt college van veref-
fenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars 
kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het 
ogenblik van de ontbinding. 

 
Het voltallige personeel van de dienstverlenende vereniging, wordt overgenomen hetzij door de deelne-
mers, hetzij door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalsinbreng of overeenkom-
stig de onderling bereikte akkoorden en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname 
gebonden zijn. 

 
Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient  
te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die 
door de overnemer dienen te worden uitgevoerd. 
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De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de dienstverlenende vereniging op het ogenblik van haar 
ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een ge-
meente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, minstens terecht in een 
overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is. 

 
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen instal-
laties, met voor het overige toepassing van artikel 41 van onderhavige statuten. 

 
Tijdens de bij de oprichting van een dienstverlenende vereniging vastgestelde duur, die achttien jaar niet 
mag overschrijden, is geen uittreding mogelijk. 

 
3. Indien de duur van een dienstverlenende vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezin-

gen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlen-
ging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste 
algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd. 
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Artikel 37 :    Uitsluiting 

Een deelnemer kan door de algemene vergadering worden uitgesloten op de wijze die wordt bepaald in de ar-
tikelen 38 en 39  van onderhavige statuten wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving der verbintenissen ten 
opzichte van de dienstverlenende vereniging. De uitsluiting wordt, op gemotiveerd voorstel van de raad van 
bestuur, beslist door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten. 
 
De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming. Hij dient ten minste twaalf weken vóór datum van 
de voornoemde algemene vergadering in kennis te zijn gesteld teneinde hem toe te laten zijn verdedigings-
middelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken nadat een aangetekende brief met het met 
reden omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling tijdens de algemene vergadering. 
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Artikel 38 :    Uitsluiting - schadevergoeding 

De volgende regels zijn van toepassing in geval van uitsluiting: 
 
1. De deelnemer die uitgesloten wordt neemt, volgens schatting van experten, alle op haar grondgebied ge-

legen betrokken installaties over. Zij neemt tevens het geheel of een deel van de gemeenschappelijke ge-
bruikte installaties of inrichtingen over, alsook materiaal, voertuigen, voorraden toebehorend aan de 
dienstverlenende vereniging, mits een akkoord tussen de partijen. De installaties komen evenwel koste-
loos aan de deelnemer toe in de mate zij door haar werden gefinancierd, of met subsidies van andere 
openbare besturen die aan haar zijn toegekomen, voor zover deze laatste nog niet aan de deelnemer 
werden terugbetaald. 

 
2. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt het personeel van de dienstverlenende vereniging over vol-

gens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de op dat personeel toepasselijke sta-
tutaire en contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve 
doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist 
is voor de taken en opdrachten die door de overnemer zullen worden uitgevoerd met dien verstande dat 
de dienstverlenende vereniging haar activiteiten verder kan uitvoeren. 

 
Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de dienstverlenende 
vereniging, voor zover nog niet opgenomen in de omzet, neemt de uitgesloten deelnemer  deze rechten 
ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid of gepensioneerde heeft gewerkt ten voorde-
le van de dienstverlenende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft over-
genomen, in de zin van in artikel 39 voorziene verhouding berekend alsof de dienstverlenende vereniging 
in vereffening werd gesteld.  

 
3. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de dienstverlenende ver-

eniging of aan de andere deelnemers volgens schatting van experten, derwijze geëvalueerd dat de gevol-
gen van de uitsluiting integraal gecompenseerd worden tot bij het verstrijken van de duur van de dienst-
verlenende vereniging. De schade omvat tevens desgevallend, het verschil tussen de expertisewaarde en 
de boekwaarde van de over te nemen installaties zo dit negatief is. De deelnemer die geen deel meer 
uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt zijn aandeel in deze laatste wanneer dit positief is, 
en zuivert het aan wanneer dit negatief is. Dit aandeel is gelijk aan de waarde van de aandelen die hij be-
zit op het einde van het dienstjaar tijdens hetwelk de uittreding effectief wordt vermeerderd of vermin-
derd met een gedeelte van het verschil tussen, enerzijds het kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarden en 
de reserves, vermeerderd of verminderd met de overgedragen winsten of verliezen, en anderzijds, de 
waarde van het geheel van de aandelen op het einde van hetzelfde dienstjaar. Dit gedeelte is gelijk aan de 
verhouding van het door deze deelnemer aangehouden percentage in het kapitaal op het ogenblik van de 
uitsluiting. 
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Artikel 39 :   Uitsluiting : college van experten - modaliteiten inzake waardebepaling en tijdstip van overname 

1. Het college van experten, belast met voornoemde ramingen, is als volgt samengesteld: 
 
a. een expert, aangeduid door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging met dien ver-

stande dat bestuurders die een mandaat of functie uitoefenen bij de deelnemer die uitgesloten 
wordt, of die hun hoedanigheid van bestuurder te danken hebben aan de voordracht door deze 
deelnemer, uitgesloten worden; 

b. een expert, aangeduid door de deelnemer die uitgesloten wordt. 
 

  Kunnen deze twee experten geen akkoord bereiken, dan duiden zij een derde expert aan en het college 
doet dan uitspraak bij meerderheid van stemmen. Bestaat er geen eensgezindheid om deze derde expert 
aan te duiden, dan wordt deze aanduiding gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
van het rechtsgebied waar de dienstverlenende vereniging haar zetel heeft en dit op verzoek van de 
meest gerede partij. Dit is eveneens het geval indien een partij geen expert heeft aangeduid binnen de 
maand na het daartoe aan haar gericht verzoek. 

 
2. De raad van bestuur kan het college van experten verzoeken een voorstel betreffende de modaliteiten 

voor de overname van de gemeenschappelijke installaties of van de overname van het personeel te for-
muleren. 
 
De prijs van de over te nemen activa wordt berekend op de datum, waarop het vertrek van de deelnemer 
effectief  wordt. 
 
Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een in-
terest, berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelijk toegepaste rentevoeten, vermeerderd met drie 
punten. De overname van de activiteit van de dienstverlenende vereniging door een deelnemer, gemeen-
te of een andere dienstverlenende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de dienstver-
lenende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in intresten effectief aan deze laatste zijn be-
taald. 
 
Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemer, tegen de voor-
waarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de deelnemer toekomende winst 
en de eventuele verliezen die haar ten laste komen. 
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Artikel 40 :    Ontbinding en vereffening van de dienstverlenende vereniging 

Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van 
vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, onder voorbehoud van de 
toepassing van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen en bepaalt ze hun vergoeding. 
 
De bevestigde vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van 
het Wetboek van Vennootschappen; in afwijking echter van artikel 187 van voornoemde wetten, kunnen zij 
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde 
onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel. 
 
Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen 
tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen, zowel vóór als na betaling van alle bevoorrechte of hypothe-
caire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere beletsels, de hypotheekbewaar-
ders ervan te ontslaan, ambtshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de opsomming van de hiervoor genoemde 
bevoegdheden ter indicatie werd opgeheven en dus niet beperkend is. 
 
Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de dienstverlenende 
vereniging. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden 
overdragen aan één of meerdere vereffenaars onder hen. 
 
De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in de artikelen 18, 21 en 22 
van onderhavige statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de dienstverlenende vereni-
ging in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn medewer-
king verleent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden geen besluit van het college 
van vereffenaars dienen voor te leggen. 
 
De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de dienstverlenende vereniging vol-
gens de hierna vermelde modaliteiten en in de voorziene volgorde. 
 
1. De exploitatiewinst/verlies op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst/verlies voortvloeiend 

uit het voorzetten van de activiteiten tijdens de vereffening, wordt onder de deelnemers verdeeld volgens 
hun aandeel in het kapitaal. 

 

2. De overgedragen winst/verlies en de reserves worden verdeeld onder de deelnemers die pro rata hebben 
bijgedragen tot voornoemde overgedragen winst/verlies en reserves. 

 

3. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de dienstverlenende vereniging toevertrouwde acti-
viteit zullen blijven uitoefenen, verwerven van deze laatste de gemeenschappelijke installaties of inrich-
tingen, materiaal, voertuigen en voorraden volgens de modaliteiten voorzien in de artikelen 38 en 39 
hiervoor.  Overeenkomstig artikel 37 van het decreet hebben de deelnemers een recht van voorkeur op 
overname van de op hun grondgebied gelegen installaties. 

 

Van de waarde worden in de beide voornoemde gevallen in mindering gebracht: de ter zake ontvangen 
bedragen aan subsidies en/of ingevolge gebeurlijke tussenkomsten van de klanten. Hetzelfde geldt, wat 
het eerste geval aangaat, voor de eventuele eigen bijdrage van de betrokken deelnemer. 

4. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de dienstverlenende vereniging toevertrouwde acti-
viteit zullen blijven uitoefenen nemen het personeel van de dienstverlenende vereniging over, toegewe-
zen aan de activiteit van de betrokken deelnemers volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en 
met naleving van de sectoriële, statutaire en/of contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt over-
genomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan het re-
presentatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te 
worden uitgevoerd. 
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5.  Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de dienstverlenende 
vereniging, voor zover nog niet opgenomen in de omzet, neemt de deelnemer deze rechten ten laste voor 
de periode tijdens dewelke het personeelslid of gepensioneerde heeft gewerkt ten voordele van de 
dienstverlenende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen, 
in verhouding tot het aandeel in het kapitaal. Het organisatieschema van de exploitatie van de dienstver-
lenende vereniging zal aan de raad worden voorgelegd en zonder zijn akkoord zal er geen enkele wijziging 
worden  doorgevoerd, zowel wat het tewerkstellingsvolume betreft als de ermee gepaard gaande kwalifi-
catie. 

 
 Daarenboven, de in de loop van de vijf laatste jaren van de bestaansduur van de dienstverlenende vereni-

ging verwezenlijkte promoties, aanwervingen en transferts van personeelsleden van de dienstverlenende 
vereniging worden ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgelegd. 

 
6.  De dienstverlenende vereniging koopt van de deelnemers de aandelen A voor het volstortte gedeelte, in-

dien van toepassing. 
 

Ingeval, na de vereffening, een positief saldo zou overblijven, zal dit over de betrokken deelnemers wor-
den verdeeld in functie van het percentage dat elke deelnemer heeft in het bedrag van het kapitaal op het 
moment van de vereffening. 

 
7.  De aandelen worden vernietigd. 
 
8.  De vereffenaars van de vereniging maken aan de deelnemers, op daartoe aangepaste middelen, een kopie 

over van alle immateriële vaste activa van de dienstverlenende vereniging en inzonderheid van de data-
bestanden en plannen. Alle informatie vereist voor de continuïteit van de openbare dienst wordt te goe-
der trouw overgemaakt. 

 
De overname van de activiteit van de dienstverlenende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle 
aan de dienstverlenende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en intresten, effectief aan deze laat-
ste werden vereffend. 
 
Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemers, tegen de voorwaar-
den van onderhavige statuten, de vereiste investeringen en de eventuele verliezen komen ten laste van de 
deelnemers die niet tijdig betaald hebben. 
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TITEL X. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 41 :    Huishoudelijk regelement 

De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen van de opdrachthoudende vereniging worden neerge-
schreven in een als bijlage 4 bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement.  

De bepalingen van dit huishoudelijk reglement kunnen gewijzigd worden door een eenvoudige beslissing van 
het betrokken orgaan genomen overeenkomstig de relevante bepalingen uit deze statuten.  
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1 Lijst van de deelnemers en de regio waartoe ze behoren 

BIJLAGE 2 Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer 

BIJLAGE 3  Dienstverlening per deelnemer 

BIJLAGE 4  Huishoudelijk reglement 
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 Oostrozebekestraat, 4 
8770 INGELMUNSTER 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: BE83 0910 0022 1715 

Beheersovereenkomst 
samenwerking gemeente-OCMW 
betreffende informatieveiligheid 

Dossier behandeld door: 
 ir. Dominik RONSE, gemeentesecretaris (051 33 74 10) 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be 

Tussen de ondergetekenden, 

het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Dirk DEBAERE, 
Voorzitter van de gemeenteraad, en de heer ir. Dominik RONSE, Gemeentesecretaris, met als 
adres Oostrozebekestraat, 4 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van de 
Gemeente in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2017, verder de 
Gemeente genoemd, 

enerzijds, 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster, vertegenwoordigd door 
de heer Dries Couckuyt, voorzitter, en de heer Stefaan DE CLERCQ, OCMW-secretaris, met als 
adres Oostrozebekestraat, 6 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van het OCMW 
in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2017, verder 
het OCMW genoemd, 

anderzijds, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

 

TITEL I. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Voorwerp van de beheersovereenkomst 

Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de gemeente Ingelmunster en het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster. 
Deze overeenkomst regelt de opdracht op het gebied van informatieveiligheid waarbij de gemeente en 
het OCMW overeenkomen gemeenschappelijk gebruik te maken van de diensten van een 
informatieveiligheidsconsulent van C-Smart. 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst 

§ 1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf heden en wordt aangegaan voor een periode van 
onbepaalde duur. 
§ 2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen via aangetekend schrijven en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. De termijn vangt aan op de eerste dag van 
de maand volgend op de maand waarin het aangetekend schrijven werd ontvangen. Het aangetekend 
schrijven wordt geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na datum van verzending. Deze eenzijdige 
opzegging is slechts mogelijk, nadat voorafgaand de bemiddelingsprocedure vervat in artikel 9  werd 
doorlopen. 
§ 3. Het aangetekend schrijven dient de gemeenteraadsbeslissing of OCMW-raadsbeslissing te bevatten 
waaruit blijkt dat de samenwerking dient stopgezet te worden. 
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Artikel 3. Algemeen juridisch kader 

Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 271 van het Gemeentedecreet en van artikel 271 van het 
OCMW-decreet. 

TITEL II. Engagementen en verbintenissen 

Artikel 4. Opdracht 

De veiligheidsconsulent is verantwoordelijk voor het algemeen toezicht op de 
informatieveiligheidsaspecten. Hij dient de toepassing van de minimale veiligheidsnormen in de gemeente 
en het OCMW te faciliteren en te bewaken. 
De veiligheidsconsulent beheert de toegangsprofielen tot de toepassingen van het netwerk van de 
Kruispuntbank en het Rijksregister voor de gebruikers van gemeente en OCMW. De authenticiteit van de 
gebruikers moet worden gegarandeerd. 
Hiervoor ontwerpt de veiligheidsconsulent een 3-jaarlijks veiligheidsplan. 
De veiligheidsconsulent levert een jaarverslag af. 

Artikel 5. Werkverdeling 

De veiligheidsconsulent zal zijn/haar taken uitvoeren volgens de volgende tewerkstellingscoëfficiënt: 50% 
voor de gemeente en 50% voor het OCMW. 
Met deze indeling wordt soepel, praktisch en pragmatisch omgegaan, in gemeenschappelijk overleg 
tussen beide partijen. 

Artikel 6. Verdeling van de kosten 

De kost van de veiligheidsconsulent wordt gedragen door de gemeente. 

TITEL III. Evaluatie en geschillenregeling 

Artikel 7. Evaluatie 

Aan het einde van het eerste jaar na afsluiting wordt deze beheersovereenkomst geëvalueerd. 
De resultaten van deze evaluatie worden gebruikt voor eventuele aanpassingen van de 
beheersovereenkomst. 

Artikel 8. Geschillenregeling 

Wanneer de huidige overeenkomst aanleiding geeft tot geschillen, dan wordt dit geregeld via een 
bemiddelingsprocedure, die op initiatief van elk der partijen kan worden opgestart. 

Artikel 9. Bemiddelingsprocedure 

De bemiddelingsprocedure omvat het formuleren van een voorstel door een commissie van deskundigen, 
met name de burgemeester van de gemeente, de voorzitter van het OCMW, de beide secretarissen en de 
financieel beheerder. 
Indien op grond van dit voorstel geen vergelijk kan worden gevonden, wordt het geschil voorgelegd aan 
de gemeenteraad en de OCMW-raad. Beide raden motiveren hun beslissing. Indien beide raden geen 
overeenstemmende beslissing treffen, kan dit aanleiding geven tot de stopzetting van de overeenkomst. 
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Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van 28 november 2017 in evenveel exemplaren als er 
ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenaar verklaart één exemplaar 
ontvangen te hebben. 

De Gemeente, Het OCMW, 

 

ir. Dominik RONSE, Stefaan DE CLERCQ 
de gemeentesecretaris de OCMW-secretaris 

 

Dirk DEBAERE Dries COUCKUYT 
de voorzitter  de voorzitter 
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1. INLEIDING 

Conform art. 26 van het decreet op de  intergemeentelijke samenwerking van 6  juli 2001 dient het 

overlegorgaan te beschikken over een bundel waarin volgende documenten worden voorgelegd: 

‐  Grondige motiveringsnota 

‐  Bestuursplan 

‐  Ondernemingsplan voor periode van 6 jaar 

‐  Ontwerp van statuten. 

Dit document bevat  in de volgende hoofdstukken de statuten van de Dienstverlenende Vereniging 

(DVV) Midwest. 

Conform art. 38 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 vermelden 

deze statuten ten minste: 

‐ De naam en evt. afkorting; 

‐ De maatschappelijke doelstellingen, die duidelijk en beperkend omschreven zijn; 

‐ De maatschappelijke zetel; 

‐ De duur en de wijze van verlenging; 

‐ De  nauwkeurige  aanduiding  van  de  deelnemers,  hun  inbreng  en  hun  verbintenissen  en 

eventueel het vast kapitaal; 

‐ De  samenstelling,  de  vergaderwijze  en  de  bevoegdheden  van  alle  organen  van  de 

dienstverlenende vereniging; 

‐ De wijze waarop de rekeningen werden opgemaakt en het resultaat werd verdeeld; 

‐ De wijze van toetreding, ontbinding en vereffening; 

‐ De wijze van uitsluiting van een deelnemer; 

‐ De wijze en periodiciteit van noodzakelijke  informatiedoorstroming  tussen de organen van 

de  dienstverlenende  vereniging  onderling,  naar  de  deelnemers  en  eventueel  naar 

belanghebbende derden toe. 

De 16 lokale besturen uit de regio Midden‐West‐Vlaanderen hebben zich in februari 2012 verenigd in 

de  Interlokale Vereniging Associatie Midwest. Elk bestuur  is  in het beheerscomité‐Midwestoverleg 

vertegenwoordigd  in  hoofde  van  de  burgemeester.  De  burgemeesters  nemen  vanuit  hun 

bevoegdheid als vertegenwoordiger van de gemeente en het OCMW deel aan het Midwestoverleg. 

Dit Midwestoverleg blijft als beleidsvoorbereidend orgaan bestaan. Het Midwestoverleg bereidt de 

te nemen beslissingen door de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van de dienstverlenende 

vereniging Midwest,  voor.    De  DVV Midwest wordt  opgericht  om  de  beleidsuitvoering m.b.t.  de 

intergemeentelijke samenwerking van de besturen  in regio Midwest efficiënter te laten verlopen.  
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TITEL I. – NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS, AANSPRAKELIJKHEIDArtikel  

Artikel 1. Definities  

‐ Coördinator: de persoon die belast wordt met het ondersteunen van de bijeenkomsten van 

het Midwestoverleg. De coördinator is eveneens secretaris van de Algemene Vergadering en 

de Raad van Bestuur van de DVV Midwest. 

‐ Midwestoverleg:  de  conferentie  van  16  burgemeesters  van  de  regio  Midden‐West‐

Vlaanderen  (arrondissement  Roeselare  en  Tielt).  Daarnaast  is  er  ook  het  OCMW 

voorzittersoverleg en secretarissenoverleg van dezelfde groep van Midwestgemeenten. 

Artikel 2. Naam 

De dienstverlenende vereniging zoals omschreven in onderstaande statuten is onderworpen aan het 

decreet van 6  juli 2001 houdende de  intergemeentelijke samenwerking. Zij wordt dienstverlenende 

vereniging Midwest, afgekort DVV Midwest genoemd. 

Artikel 3. Rechtsvorm  

De  samenwerking neemt de  rechtsvorm aan van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig 

artikel 12  van het decreet  van 6  juli 2001 houdende de  intergemeentelijke  samenwerking  (hierna 

vermeld als “het decreet”). 

De vereniging  is een publiekrechtelijke  rechtspersoon met een  rechtsvorm waarvan de kenmerken 

vastgesteld  zijn  door  de  bepalingen  van  het  decreet.  Ongeacht  haar  doelstellingen  hebben  haar 

verbintenissen geen handelskarakter. 

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld  is door dit decreet noch door onderhavige statuten, zijn op 

het  samenwerkingsverband  met  rechtspersoonlijkheid  de  bepalingen  van  toepassing  van  het 

wetboek  voor  de  vennootschappen  die  gelden  voor  de  vennootschapsvorm  van  de  coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

Artikel 4. – Doel 

De DVV Midwest wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan   en beleidsuitvoerend te 

werken  voor  de  lokale  besturen  rond    drie  grote  pijlers:  regionale  samenwerking,  regionale 

projecten,  intergemeentelijke personeelsleden. Rond elk van deze pijlers wordt gewerkt binnen de 

benoemde beleidsdomeinen. De DVV Midwest beoogt om volgende maatschappelijke doelstellingen 

na te streven: 

‐  de  samenwerking  tussen  de  deelnemende  besturen  te  bevorderen  in  functie  van  een 

versterking  van de deelnemende besturen en een  versterking  van de ontwikkeling  van de 

streek. 

‐  het  ondersteunen  van  de  aangesloten  deelnemers  bij  beheers‐,  beleidsmatige  en 

uitvoerende  taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen  focussen op de 

kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening.  Dit kan onder meer door  het 

delen  van  intergemeentelijk  personeel  in  die  zin  dat  het  personeel  van  de  DVV Midwest 

wordt ingezet om diensten te verlenen aan de deelnemende lokale besturen. 
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‐  het  uitvoeren  van  projecten  in  opdracht  van  en  onder  de  voorwaarden  bepaald  door  de 

deelnemers. 

‐  Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van overleg, netwerking en opleiding. 

Deze  doelstellingen  zijn  van  toepassing  binnen  de  beleidsdomeinen  waarop  de  deelnemende 

besturen  verantwoordelijkheid    en  bevoegdheid    hebben.  Concreet  gaat  het  over  de  domeinen 

administratie en financiën, bestuurszaken, communicatie, dierenwelzijn, economie en tewerkstelling, 

e‐government,  erfgoed,  handhaving,  ICT  –  GIS  en  digitalisering,  informatieveiligheid,  juridische 

ondersteuning,    mobiliteit,    omgeving  (milieu,  natuur  en  ruimtelijke  ordening),  personeel  en 

organisatie,    technische diensten, vrije tijd (cultuur, jeugd, sport), veiligheid en preventie, welzijn en 

samenleving, wonen, participatie en proces‐ en projectregie. Dit kan indien nodig uitgebreid worden.  

De dienstverlenende vereniging treedt op als organisator Wijk‐Werken.  

De  vereniging  mag  alle  verrichtingen  doen,  die  betrekking  hebben  op  haar  doel  of  die  de 

verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.  

De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis; dit wil zeggen dat de deelnemers aan de 

dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en gezamenlijke uitgaven en kosten, 

verbonden aan de geleverde diensten, betalen. 

Artikel 5. Zetel (art 10 ‐ 30) 

De maatschappelijke zetel van de dienstverlenende vereniging Midwest is gevestigd in de Botermarkt 

2  te  8800  Roeselare. De  exploitatiezetel  is  gevestigd  in  het  streekhuis,  Spanjestraat  141  te  8800 

Roeselare.  De  zetel mag  naar  een  andere  plaats  worden  overgebracht,  zonder  evenwel  op  een 

andere plaats gevestigd  te kunnen worden dan  in één van de deelnemende gemeenten en  in een 

lokaal dat toebehoort aan deze gemeente of aan de vereniging. 

Artikel 6. Duur (art. 34) 

De dienstverlenende vereniging Midwest wordt opgericht voor een  termijn van 18  jaar. Na afloop 

van  deze  18  jaar  kan  de  dienstverlenende  vereniging  Midwest  opeenvolgende  keren  verlengd 

worden voor een termijn die telkens de duur van 18 jaar niet overschrijdt.  

Artikel 7. Deelnemers  

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld in het register van deelnemers met 

opgave van de aandelen die hun zijn toegekend, die als bijlage aan onderhavige statuten is gevoegd 

en er wezenlijk deel van uitmaakt. 

Concreet  gaat  het  over  de  16  gemeentebesturen  uit  de  regio Midden‐West‐Vlaanderen  (Ardooie, 

Hooglede,  Ingelmunster,  Izegem,  Ledegem,  Lichtervelde,  Meulebeke,  Moorslede,  Oostrozebeke, 

Pittem,  Roeselare,  Ruiselede,  Staden,  Tielt,  Wielsbeke,  Wingene)  en  de  West‐Vlaamse 

Intercommunale (WVI).  
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Artikel 8. Aansprakelijkheid  

De  deelnemers  zijn  noch  onderling,  noch  met  de  vereniging  hoofdelijk  aansprakelijk;  hun 

aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng. 

De  vereniging  kan  slechts  verbintenissen  aangaan  voor  een  duur  die  haar  bestaanstermijn 

overschrijdt  voor  zover  alle  maatregelen  werden  getroffen  opdat  het  naleven  van  deze 

verbintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken. 

2. TITEL II. KAPITAAL, MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN, INBRENG, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Artikel 9. Maatschappelijk kapitaal (art. 68) 

Maatschappelijk kapitaal  

Het  vast  gedeelte  van  het  maatschappelijk  kapitaal  bedraagt  35.000  euro.  Het  maatschappelijk 

kapitaal is onderverdeeld in aandelen van vijfentwintig euro (€ 25,00) elk.  

Elke gemeente  in de dienstverlenende vereniging Midwest  is aandeelhouder van 80 aandelen  (met 

een totale waarde van € 2.000 ). 

De West‐Vlaamse Intercommunale is aandeelhouder van 120 aandelen (met een totale waarde van € 

3.000 ). 

Er worden twee soorten aandelen gevormd: 

‐ A‐aandelen toegekend aan de deelnemende gemeentebesturen  

‐ B‐aandelen  toegekend aan andere openbare  rechtspersonen, met name de West‐Vlaamse 

Intercommunale. 

De  aandelen  kunnen  niet  overgedragen  worden  zonder  de  uitdrukkelijke  toestemming  van  de 

Algemene Vergadering. 

In  geval  van  overdracht,  zullen  de  overgedragen  aandelen,  ongeacht  van welke  categorie  ze  zijn, 

behoren tot de categorie van aandelen waartoe de overnemer behoort.   

Bepalingen kapitaalsverhoging  

Het  aandeel  van  het  kapitaal  te  plaatsen  door  de  deelnemers  bij  toetreding,  is  vastgesteld  op 

vijfentwintig (€ 25) euro waarbij  

‐ de gemeenten 80 aandelen plaatsen.  

‐ de openbare rechtspersonen  (in casu de West‐Vlaamse  Intercommunale) die  toetreden  tot 

de vereniging moeten eveneens elk tenminste 120 aandelen plaatsen. 

De  algemene  vergadering  besluit  over  elke  verhoging  of  vermindering  van  het  geplaatste 

maatschappelijk  kapitaal.  De  deelnemers  die wensen  aan  een  kapitaalsverhoging  deel  te  nemen 

moeten hiermee vooraf hun individueel akkoord betuigen. 
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De  deelnemende  besturen  verbinden  zich  ertoe  om  een  bijdrage  van  €  2.000  te  leveren  in  het 

basiskapitaal van de dienstverlenende vereniging. De West‐Vlaamse  Intercommunale verbindt  zich 

ertoe een bijdrage van € 3.000 te leveren.  

Artikel 10. Werkingsmiddelen  

Gemeentelijke bijdrage – jaarlijks vast te stellen 

De  gemeentelijke  bijdrage  in  de  algemene  werkingskosten  bedraagt  maximum  € 

1/inwoner/gemeente te storten aan de regionale dienstverlenende vereniging voor de werking van 

de  vereniging.  De  jaarlijkse  bijdrage  in  de werkingskosten wordt  door  de  Algemene  Vergadering 

vastgesteld. 

Artikel 11. Modaliteiten 

De modaliteiten  van  storting  van  het maatschappelijk  kapitaal  en  de  werkingsmiddelen  worden 
vastgelegd door de Raad van Bestuur. 
 
De deelnemer, die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaald tijdstip te doen, zal aan 
de vereniging de wettelijke rente per jaar betalen.  

Artikel 12. Toetreding of uitsluiting (art. 32‐ 34 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking) 

De toetreding en de uitsluiting van een deelnemer tijdens de duur van de vereniging is onderworpen 
aan een besluit van de Algemene Vergadering. Een besluit wordt genomen bij meerderheid van twee 
derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
De  toetreding  van  een  gemeente,  een  OCMW  of  een  andere  openbare  rechtspersoon  of  de 
uitbreiding van hun aansluiting bij de vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing 
van de gemeenteraad of hun bestuursorganen op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend 
in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.  
 
De  toetredingsbeslissing van een dienstverlenende vereniging wordt genomen door hun Algemene 
Vergadering. De toetredingsbeslissing van een projectvereniging wordt genomen door hun Raad van 
Bestuur. 
 
Een  deelnemer  kan  alleen  voor  een  zware  fout  of  voor  het  niet‐naleven  van  zijn  verbintenissen 
worden  uitgesloten. De  betrokken  deelnemer  dient  opgeroepen  en  gehoord  te worden  zo  hij  dit 
wenst. 
 
Indien  een  uitgesloten  deelnemer  of  een  vereniging  de  eerder  aan  de  vereniging  toevertrouwde 
activiteiten  zal blijven uitoefenen,  zullen overeenkomsten  in  verband met de bestemming  van de 
goederen  en  het  lot  van  het  personeel,  behorend  tot  de  overgenomen  activiteiten  afgesloten 
worden vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn gerechtigd aandeel wordt uitbetaald.  
 
Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk. 
 
Bij uittreding hebben deelnemers recht op een terugbetaling van de nominale waarde (25 euro) van 

haar  aandelen  tenzij  het  eigen  vermogen  gedaald  is  onder  het  totaal  van  het  maatschappelijk 

kapitaal. In dat geval krijgt men hun pro rata aandeel van het eigen vermogen. 
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Ingeval een bestuur of een andere openbare rechtspersoon  in een  latere fase wenst toe te treden, 

dient er goedkeuring te zijn van de Algemene Vergadering. Deze nieuwe leden dienen eveneens  80  

aandelen te plaatsen ter waarde van € 25,00. 

3. TITEL III. ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 43 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat een dienstverlenende 

vereniging ten minste dient te beschikken over een algemene vergadering en een raad van bestuur.  

Artikel 13. Samenstelling – onverenigbaarheid ‐ plaatsvervanger 

Samenstelling  

Statutaire algemene vergadering  

De algemene vergadering  is  samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de 

gemeenten worden  zij  rechtstreeks  aangewezen  door  de  gemeenteraden  uit  hun  leden.  Voor  de 

West‐Vlaamse  intercommunale, door de organen die bevoegd zijn  tot deelneming of  toetreding  te 

beslissen (art. 44 decreet intergemeentelijke samenwerking). 

Het  aantal  leden  dat  elke  gemeente  kan  afvaardigen  om  te  zetelen  in  de  algemene  vergadering 

wordt  bepaald  door  het  bevolkingscijfer  en  de  kapitaalinbreng.  De  verdeelsleutel  tussen  beide 

criteria wordt statutair bepaald (art. 44 decreet intergemeentelijke samenwerking).  

Elk deelnemend bestuur heeft eenzelfde  financiële bijdrage  in het maatschappelijk kapitaal van de 

DVV  Midwest.  Elk  deelnemend  bestuur  vaardigt  één  vertegenwoordiger,  af  naar  de  statutaire 

algemene  vergadering.    Elke  andere  deelnemer  in  de  dienstverlenende  vereniging,  vaardigt  één 

vertegenwoordiger  af  naar  de  statutaire  algemene  vergadering.  Bijgevolg  bestaat  de  algemene 

vergadering uit 17 leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald 

voor elke algemene vergadering. 

Onverenigbaarheid  

Er  bestaat  een  onverenigbaarheid  tussen  het  mandaat  van  vertegenwoordiger  op  de  algemene 

vergadering en dat van lid van de raad van bestuur (art. 59). 

De  onverenigbaarheden  die  bepaald  zijn  in  artikel  48  van  het  decreet  intergemeentelijke 

samenwerking zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 

Plaatsvervanger 

De deelnemers  kunnen een plaatsvervanger aanduiden. 

Artikel 14. Bevoegdheden  

De  algemene  vergadering  is  bevoegd  voor  al  wat  aan  dit  orgaan  conform  het  decreet 

intergemeentelijke samenwerking en de onderhavige statuten is voorbehouden. 
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Artikel 15. Agenda 

De raad van bestuur stelt de agenda van de algemene vergadering vast. De agenda wordt uiterlijk 30 

kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd. Dit kan per aangetekend  schrijven 

en/of per e‐mail. 

De uitnodiging bevat de agenda en alle stukken en documenten die door de Raad van Bestuur aan de 

Algemene  Vergadering  ter  beschikking  of  ter  beraadslaging  moeten  worden  voorgelegd.  Deze 

documenten geven de mogelijkheid om de voorgestelde agendapunten te onderzoeken.  

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar (art. 44).  

De Algemene Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan. 

Artikel 16. Voorzitter (art. 56‐57 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn 

afwezigheid door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. 

Artikel 17. Quorum en stemming (art. 44‐58 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  vergadering  beraadslaagt  op  geldige  wijze met  een  aanwezigheidsquorum  vastgesteld  op  de 

gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als  in de groep der 

deelnemende gemeenten. 

Is  de  vergadering  niet  talrijk  genoeg  om  te  beraadslagen  en  te  besluiten  dan  zal  een  nieuwe 

vergadering bij hoogdringendheid worden samengeroepen met dezelfde agenda. Deze vergadering 

vindt  plaats  binnen  de  dertig  kalenderdagen.  Zij  mag  beraadslagen  en  besluiten,  welke  ook  de 

vertegenwoordiging van de deelnemers is.  

Het aantal stemmen (art. 44) waarover elke deelnemer in de algemene vergadering beschikt, wordt 

vastgelegd op  

‐ 1 stem per deelnemend bestuur. 

‐ 1 stem voor de West‐Vlaamse Intercommunale. 

Beslissingen worden steeds bij gewone meerderheid genomen behoudends wat bepaald is in art. 22 

van deze statuten (statutenwijziging). 

Artikel 18. Bijeenkomsten algemene vergadering 

De algemene vergadering komt twee keer per jaar bijeen. 

Jaarlijks  wordt  de  jaarvergadering  georganiseerd  (art.  44‐65  Decreet  intergemeentelijke 

samenwerking).  De  algemene  vergadering  stelt  de  jaarrekening  vast  in  de  loop  van  het  eerste 

semester  van  het  volgende  boekjaar.  Dit  gebeurt  aan  de  hand  van  het  verslag  van  de  raad  van 

bestuur en het verslag van de revisor. Terzelfdertijd verleent de algemene vergadering kwijting aan 

de bestuurders en de revisoren. 
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In  de  loop  van  het  laatste  trimester  van  elk  jaar,  wordt minstens  één  buitengewone  algemene 

vergadering  belegd.  In  deze  buitengewone  algemene  vergadering worden  de  nog  te  ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken. 

De raad van bestuur stelt de begroting op, die onderwerp vormt van deze buitengewone algemene 

vergadering. 

Artikel 19. Notulen (art. 52 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De notulen van de beraadslaging van de Algemene Vergadering moeten binnen de dertig dagen aan 

alle deelnemers, overgemaakt worden. De notulen worden ondertekend door de voorzitter of zijn 

vervanger en de secretaris. 

Artikel 20. Toezicht (art. 75 bis Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Van de besluiten van de Algemene Vergadering wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het 

besluit,  een  lijst  met  een  beknopte  omschrijving  van  de  daarin  geregelde  aangelegenheden 

verzonden aan de Vlaamse Regering.   Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt 

deze  lijst gedurende minstens twintig dagen ter  inzage gelegd van het publiek. Dezelfde  lijst wordt 

gepubliceerd  op  de  website  van  de  vereniging.  (art.  75  bis  Decreet  intergemeentelijke 

samenwerking). 

Artikel 21. Presentiegeld (art. 60 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Er worden geen presentiegelden of andere vergoedingen voorzien voor de bestuurlijke werking van 

de dienstverlenende vereniging. 

Artikel 22. Statutenwijziging (art. 38  tot 42 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangenomen door de Algemene 

Vergadering met  een  drie  vierde meerderheid,  zowel  voor  het  geheel  van  de  geldig  uitgebrachte 

stemmen, als voor de geldig uitgebrachte  stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op 

voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming 

betuigt. 

Uiterlijk  negentig  kalenderdagen  voor  de  Algemene  Vergadering  die  de  statutenwijziging  moet 

beoordelen,  wordt  een  door  de  Raad  van  Bestuur  opgesteld  ontwerp  aan  alle  deelnemers 

voorgelegd.  De  beslissingen  terzake  van  hun  raden  die  de  oorspronkelijke  statuten  hebben 

goedgekeurd,  bepalen  het mandaat  van  de  respectievelijke  vertegenwoordigers  op  de  Algemene 

Vergadering en worden bij het verslag gevoegd.  

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde  termijn een beslissing  te nemen en voor  te  leggen, 

worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger 

op de Algemene Vergadering. 

Het verslag van de Algemene Vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de 

bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een  termijn van 

dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd. 

De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt. 
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De wijzigingen worden  goedgekeurd  door  de  Vlaamse  regering  binnen  een  termijn  van  negentig 

kalenderdagen na de ontvangst van het verslag door de toezichthoudende overheid. Verstrijkt deze 

termijn  zonder  dat  de  Vlaamse  regering  een  beslissing  heeft  genomen  en  verstuurd  aan  de 

dienstverlenende vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.  

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij 

de  toezichthoudende overheid en  in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, binnen 

een  termijn  van  dertig  kalenderdagen  na  de  ontvangst  door  de  vereniging  van  het 

goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van 

het decreet. 

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij ministerieel besluit of 

door  het  verstrijken  van  de  termijn  voor  goedkeuring.  Er  kan  geen  terugwerkende  kracht  aan 

verbonden worden  die  verder  reikt  dan  de  eerste  januari  van  het  boekjaar waarin  de  Algemene 

Vergadering de wijzigingen heeft aangebracht. 

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd  in de  loop van het  jaar 

waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, 

tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband te verminderen. 

Artikel 23. Bedrijfsrevisor (art. 61 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  Algemene  Vergadering  benoemt  één  of  meerdere  commissarissen  onder  de  leden  van  het 

Instituut  der  Bedrijfsrevisoren,  die  instaan  voor  de  controle  op  de  financiële  toestand,  op  de 

jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van de statuten, van de 

verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. 

Artikel 24. Evaluatierapport (art. 70 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De Raad van Bestuur  legt aan de  jaarvergadering, die telkens plaatsvindt  in de  loop van het eerste 

werkingsjaar na het  jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden 

worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat  rapport 

bevat  een  nieuw  ondernemingsplan  voor  de  komende  zes  jaar  of  een  gemotiveerd  voorstel  het 

samenwerkingsverband  te beëindigen met  inachtneming van de statutair bepaalde  rechten van de 

deelnemers.  Alle  deelnemers  ontvangen  dit  rapport  uiterlijk  zes  weken  voor  de  datum  van  de 

jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. 

4. TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR 

Artikel 25. Samenstelling (art. 46‐47 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Vertegenwoordigers partners 

De DVV Midwest wordt bestuurd door een Raad van Bestuur met volgende samenstelling: 
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‐ 16  vertegenwoordigers  van  de  deelnemers‐gemeenten  tot  de  inwerkingtreding  van  het 

Decreet Lokaal Bestuur; conform de overgangsregelingen voorzien in art. 57 van het Decreet 

intergemeentelijke samenwerking.   

‐ 1 vertegenwoordiger van WVI.  

‐ 5 leden met raadgevende stem. 

De  zittingen  van  de  Raad  van  Bestuur  zijn  niet  openbaar  (art.  18  Decreet  intergemeentelijke 

samenwerking). 

Aanstelling bestuursleden (art. 46 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  leden  van de Raad  van Bestuur worden op  voordracht  van de deelnemers, benoemd door de 

Algemene  Vergadering.    Bij  de  samenstelling  van  de  raad  van  bestuur  worden  gemeentelijke 

bestuurders afgevaardigd.  

De gemeenteraden  van de deelnemende gemeenten doen de  voordracht onder de  leden  van het 

college van burgemeester en  schepenen. Elke gemeenteraad kan beslissen om kandidaten voor  te 

dragen die geen lid zijn van de raad maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair 

bepaalde  doelstellingen  manifest  aantoonbaar  is  en  ook  als  dusdanig  uitdrukkelijk  wordt 

gemotiveerd (art. 46‐art. 47 Decreet intergemeentelijke samenwerking). 

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 

Bij  staking  van  stemmen  benoemt  de  algemene  vergadering  de  kandidaat  voorgedragen  door  de 

deelnemer met het grootste aantal inwoners. 

Niemand  kan door meer dan  één deelnemer worden  voorgedragen of benoemd, noch mandaten 

gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende verenigingen. 

De leden van de Raad van Bestuur kunnen afgezet worden door de Algemene Vergadering, indien zij 

daden  hebben  gesteld  die  een  ernstig  nadeel  kunnen  berokkenen  aan  de  belangen  van  de 

vereniging. 

Aanstelling leden met raadgevende stem (art. 52 § 4 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Aan  de  vergaderingen  van  de  Raad  van  Bestuur  wordt  deelgenomen  door  ten  hoogste  vijf 

rechtstreeks  door  de  verschillende  gemeenten  aangeduide  afgevaardigden  die  lid  zijn  met 

raadgevende stem. De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding 

van deze afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op 

een  lijst  waarvan  geen  enkele  verkozene  deel  uitmaakt  van  het  college  van  burgemeester  en 

schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

De  aanstelling  van  de  leden met  raadgevende  stem  gebeurt  op  basis  van  het  inwonersaantal.  Er 
worden drie categorieën voorzien: 

‐ Categorie A: meer dan 20.000 inwoners 
‐ Categorie B: tussen de 10.000 en de 20.000 inwoners  
‐ Categorie C:  minder dan 10.000 inwoners 
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Daarbij wordt een roterend systeem van 2 jaar voorzien. 
 
Categorie A krijgt een permanente vertegenwoordiging.  
Categorie B krijgt 2 afgevaardigden.  
Categorie C krijgt eveneens 2 afgevaardigden. 
De eerste periode loopt af op 31 december 2019. 
 
Bij  verlies  van  het mandaat  van  een  lid met  raadgevende  stem  vóór  het  verstrijken  van  de  duur 

bepaald  in de volgende alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding 

heeft verricht, het recht onmiddellijk  in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het 

aldus  aangeduide  lid  wordt  opgenomen  in  de  eerstvolgende  Raad  van  Bestuur  en  voltooit  het 

mandaat van zijn voorganger. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal akte genomen worden 

van deze vervanging. 

Afgevaardigde West‐Vlaamse Intercommunale  

De bestuursorganen van de West‐Vlaamse  Intercommunale stellen een vertegenwoordiger aan om 

te zetelen in de Raad van Bestuur van de DVV Midwest. 

Artikel 26. Duur van het mandaat (art. 57 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  duur  van  het  mandaat  van  de  bestuurders  wordt  op  zes  jaar  vastgesteld,  behoudens  de 

beperkingen voorzien in het onderhavig artikel. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 

Een  bestuurder  verliest  zijn  mandaat  bij  het  nemen  van  ontslag.  Alle  mandatarissen  zijn  van 

rechtswege  ontslagnemend  bij  verlies  van  hun  openbaar  mandaat,  uitgezonderd  in  geval  van 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van 

het  jaar  volgend  op  dat  van  de  verkiezingen,  een Algemene Vergadering worden  bijeengeroepen 

waarbij tot een algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden 

van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds  in hun nieuwe samenstelling 

vergaderd hebben.  Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd 

door de Algemene Vergadering waarvan sprake is in artikel 17 van onderhavige statuten, die tevens 

kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de 

verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 26 van onderhavige statuten. 

Elke bestuurder  is van rechtswege ontslagnemend zodra hij het vertrouwen niet meer bezit van de 

deelnemer die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze deelnemer bij 

de vereniging een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen bij wijze van raadsbesluit betekend aan de 

vereniging. 

Wanneer  een mandaat  open  komt  te  staan,  kunnen  de  overblijvende  bestuurders  voorlopig  een 

bestuurder  benoemen  voorgedragen  door  dezelfde  deelnemer  als  deze  die  de  uittredende 

bestuurder  heeft  aangeduid.  De  Algemene  Vergadering  zal  in  haar  eerstkomende  bijeenkomst 

overgaan tot de definitieve verkiezing van deze nieuwe bestuurder. De aldus benoemde bestuurder 

voltooit het mandaat van deze die hij vervangt. 
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Artikel 27. Voorzitter (art. 56 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De Raad  van Bestuur  kiest  in  zijn  schoot, een  voorzitter onder de bestuurdersvertegenwoordigers 

van de gemeenten, alsook  één ondervoorzitter.  

Artikel 28. Aansprakelijkheid (art. 50 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  bestuurders  zijn  niet  persoonlijk  gebonden  door  de  verbintenissen  van  de  vereniging.  De 

bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak 

die  hun  is  opgedragen  en  zijn  aansprakelijk  zonder  hoofdelijkheid  voor  de  tekortkomingen  in  de 

normale uitoefening van hun bestuur. 

Artikel  29.  Quorum  (art.  58)  en  stemming  –  volmacht  (art.  59  Decreet  intergemeentelijke 

samenwerking)  

Om geldig  te beraadslagen en  te beslissen  is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone 

meerderheid  van  het  aantal  statutair  bepaalde  stemmen,  zowel  globaal  als  in  de  groep  van  de 

gemeentebestuurders van de deelnemende gemeenten. 

Indien op een zitting de vereiste  leden niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering 

bijeengeroepen binnen de vijftien dagen; de raad kan dan geldig besluiten, wat ook het aantal der 

aanwezigen  is,  doch  enkel  voor  de  punten  die  bij  de  eerste  bijeenroeping  op  de  agenda waren 

geplaatst. 

De beschikkingen van dit artikel dienen herinnerd bij elke bijeenroeping  tot de vergadering van de 

raad van bestuur. 

Elke  afgevaardigde  van  de  gemeente  en  afgevaardigde  van  de  West‐Vlaamse  Intercommunale, 

beschikt over één stem in de Raad van Bestuur.   

De leden van de Raad van Bestuur kunnen aan een lid van de Raad van Bestuur schriftelijk volmacht 

geven om zich  te vertegenwoordigen voor één welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur. 

Volmachtgever  en  volmachtdrager  moeten  tot  dezelfde  groep  deelnemers  (resp.  deelnemers‐

gemeenten, deelnemer‐openbare rechtspersonen) behoren. Een bestuurder kan slechts één andere 

bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk volmacht geeft. Niemand kan drager zijn 

van meer dan één volmacht. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsook de datum van 

de enkele zitting, waarvoor de volmacht wordt verleend. 

De  besluiten  worden  genomen  bij  gewone  meerderheid  van  de  uitgebrachte  stemmen  van  de 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Artikel 30. Zitting Raad van Bestuur 

De  Raad  van  Bestuur  wordt  bijeengeroepen  door  de  voorzitter.  Deze  is  gehouden  de  Raad  van 

Bestuur  ten  minste  driemaal  per  jaar  bijeen  te  roepen  en  op  aanvraag  van  ten  minste  vier 

bestuurders. De oproeping, agenda en alle bijkomende stukken worden minstens zeven dagen voor 

de bijeenroeping aan alle bestuurders toegestuurd. 

De secretaris staat in voor de voorbereiding en opvolging.  
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Artikel 31. Notulen (art. 52 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  vergaderingen  van  de  Raad  van  Bestuur  zijn  niet  openbaar.  De  gedetailleerde  notulen  met 

bijgevoegd het  stemgedrag van de  individuele  leden en alle documenten waar  in de notulen naar 

verwezen  wordt,  liggen  ter  inzage  van  de  gemeenteraadsleden  op  het  secretariaat  van  de 

aangesloten gemeenten onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 

De  notulen worden  binnen  de  dertig  kalenderdagen  toegestuurd  aan  alle  bestuurders  en  aan  de 

aangesloten deelnemers. 

Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de coördinator, de voorzitter of een 

gevolmachtigde aangeduid door de Raad van Bestuur. 

Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemend bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar 

in  de  notulen  wordt  verwezen  elektronisch  ter  beschikking  te  stellen.  De  vereniging  stelt  de 

gevraagde  stukken elektronisch  ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemend 

bestuur  bezorgt  deze  aan  het  raadslid.  Dit  artikel  doet  geen  afbreuk  aan  de  mogelijkheid  van 

strafrechtelijke  vervolging  van  de  raadsleden  wegens  schending  van  het  beroepsgeheim 

overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. 

Artikel 32. Toezicht  

Van de besluiten van de Raad van Bestuur wordt binnen de  twintig dagen na het nemen van het 

besluit  een  lijst  met  een  beknopte  omschrijving  van  de  daarin  geregelde  aangelegenheden 

verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt 

deze  lijst gedurende minstens twintig dagen ter  inzage gelegd van het publiek. Dezelfde  lijst wordt 

gepubliceerd op de website van de vereniging. (art. 75 bis) 

Artikel 33. – Bevoegdheden (art. 49 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Aan de Raad van Bestuur  is beslissingsrecht  toegekend. De Raad van Bestuur  is bevoegd voor alles 

wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het decreet of onderhavige statuten voorbehouden is aan een 

ander orgaan. De Raad van Bestuur mag aan één of meer van zijn leden de bevoegdheden delegeren, 

die hij bepaalt. 

Artikel 34. – Personeelsaangelegenheden (art. 69 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Binnen  een  termijn  van  drie maanden  na  goedkeuring  van  de  statuten  van  de  dienstverlenende 

vereniging  en  na  onderhandelingen  conform  de wet  van  19  december  1974  tot  regeling  van  de 

betrekkingen  tussen de overheid en de  vakbonden  van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten 

daarbij, stelt de raad van bestuur een administratief en geldelijk statuut op, met  inachtneming van 

de beginselen van behoorlijk bestuur, en  in voorkomend geval, een arbeidsreglement  conform de 

wettelijke bepalingen die gelden voor het contractuele personeel. 

Een  afschrift  van de besluiten betreffende de  rechtspositieregeling  van het personeel,  vermeld  in 

artikel 69 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden naar 

de toezichthoudende overheid.  
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De Raad van Bestuur  is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking 

heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk  statuut en het arbeidsreglement,  in het 

kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.  

Artikel 35. – Verbintenissen jegens derden (art. 49 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Ten aanzien van derden, wordt de vereniging conform het decreet rechtsgeldig verbonden door de 

Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan niettemin gemachtigden van de vereniging aanstellen. 

Alleen  bijzondere  en  beperkte  volmachten  voor  bepaalde  of  voor  een  reeks  bepaalde 

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vereniging, binnen de perken van 

de hun verleende volmacht. 

Artikel 36. – Onverenigbaarheden (art. 48, 51 – art 59 Decreet intergemeentelijke samenwerking)  

Een lid van de Raad van Bestuur mag niet: 

1) aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, 

of waarbij zijn bloed‐ of aanverwanten tot en met de vierde graad, een persoonlijk en rechtstreeks 

belang hebben. 

Dit verbod strekt niet verder dan de bloed‐ en aanverwanten tot de tweede graad, als het gaat om 

voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;  

2) rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de vereniging; 

3) als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden  in  rechtsgedingen  tegen de vereniging. Het  is 

hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te geven of 

op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt. 

4) optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

De bepalingen opgenomen  in artikel 48 van het decreet  intergemeentelijk  samenwerking,  zijn van 

toepassing. 

Daarnaast  bestaat  er  een  onverenigbaarheid  tussen  het mandaat  van  vertegenwoordiger  op  de 

Algemene Vergadering en lid van een ander orgaan. 

Artikel 37. – Rapportage (art. 53 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  op  voordracht  van  de  deelnemende  gemeenten  benoemde  bestuurders  brengen  minstens 

tweemaal  per  jaar  tijdens  een  openbare  vergadering  van  de  gemeenteraad  die  hen  heeft 

voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken  toelichting bij het 

beleid van de vereniging. 

In de gemeenten die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen kandidaat 

niet  is benoemd, wordt  in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van 

de Raad van Bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder. 
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5. Titel V. – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

Artikel 38. Jaarrekening (art. 64‐66 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De  boekhouding  wordt  gevoerd  overeenkomstig  de  wetgeving  op  de  boekhouding  van  de 

ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de 

boekhoudkundige verrichtingen. 

De  jaarrekeningen worden  vastgesteld  door  de  Algemene  Vergadering  in  de  loop  van  het  eerste 

semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het 

verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld 

van de deelnemers, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen. 

De Algemene Vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de revisoren. 

Indien de  jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het eerste  lid van artikel 65 van 

het  decreet,  dan wordt,  binnen  een  termijn  van  negentig  kalenderdagen,  een  nieuwe  Algemene 

Vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde  rekeningen, met naleving van de procedure  in 

artikel 65 van het decreet, worden voorgelegd. Bij herhaalde niet‐vaststelling wordt artikel 75 octies 

van het decreet toegepast. 

Artikel 39. Toezicht jaarrekening (art. 67 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de 

Algemene  Vergadering,  door  de  bestuurders  neergelegd  bij  de  Nationale  Bank  van  België,  met 

vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht. 

Binnen  een  termijn  van  dertig  kalenderdagen wordt  de Nationale  Bank  van  België  op  de  hoogte 

gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn. 

Artikel 40. Winst  

De nettowinst  is het verschil tussen enerzijds het  totaal van alle ontvangsten van de vereniging en 

anderzijds  het  totaal  van  alle  rechtstreekse  en  onrechtstreekse  kosten  en  lasten,  waartoe  de 

bedrijvigheid van de vereniging aanleiding heeft gegeven. 

Op de  jaarlijkse winst wordt  ten minste vijf per honderd voorafgenomen voor het vormen van het 

wettelijk reservefonds tot ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt wordt. 

De overblijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserve. 

Er worden geen dividenden uitgekeerd aan de deelnemers van de DVV Midwest. 

Artikel 41. Verlies (art. 68 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt dit verlies vereffend door middel van 

een  terugneming op  de  beschikbare  reserve.  Indien dit ontoereikend  is, wordt het  verlies op het 

volgend boekjaar overgebracht. 

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto‐ actief van de vereniging gedaald  is tot minder 

dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen 
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binnen  een  termijn  van  ten  hoogste  zestig  kalenderdagen  nadat  het  verlies  is  vastgesteld  om  te 

beraadslagen en te beslissen over een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan. 

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor 

de  Algemene  Vergadering  aan  alle  deelnemers  en  aan  de  toezichthoudende  overheid  wordt 

voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak 

van het saneringsplan blijkt. 

Een afschrift  van de besluiten van de  raad van bestuur betreffende het  saneringsplan, vermeld  in 

artikel 68 van het decreet, wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden naar 

de toezichthoudende overheid. 

De Algemene Vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 39 van het decreet. Indien 

het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 75 octies van het decreet 

worden toegepast. 

Artikel 42. – Leningen 

De  dienstverlenende  vereniging  kan  bij  gemotiveerd  besluit  van  de  Raad  van  Bestuur  leningen 

aangaan en giften of toelagen ontvangen. 

6. TITEL VI. VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING 

Artikel 43. – Verlenging termijn (art. 34 tot 36 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging opeenvolgende keren verlengd worden 

voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar. 

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit 

verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, 

kan de  laatste Algemene Vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging 

beslissen  met  een  drie  vierde  meerderheid  van  het  aantal  stemmen.  De  daartoe  strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen worden  bij  het  verslag  van  de Algemene Vergadering  gevoegd  en  zijn 

gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen 

reëel aanbieden. 

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de Algemene Vergadering die beslist over de verlenging wordt 

de agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden. 

De deelnemers die niet wensen  te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op 

deel uit  te maken  van de  vereniging  op het  einde  van het  jaar waarin  tot de  verlenging door de 

Algemene Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt 

gevoegd  bij  het  verslag  van  de  Algemene  Vergadering.  Ze  moeten  de  door  hen  aangegane 

contractuele  verbintenissen  naleven,  maar  zijn  voor  het  overige  geen  schadevergoeding 

verschuldigd. De derde laatste, voorlaatste en de laatste leden van artikel 37 van het decreet zijn op 

hen van toepassing.  
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Deelnemers  die  nalaten  over  de  verlenging  te  beslissen  of  hun  beslissing mee  te  delen, worden 

geacht verder deel uit te maken van de vereniging.  

Indien de duur van de vereniging verstrijkt  in de  loop van het  jaar waarin de verkiezingen voor een 

algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas 

beslist  in  het  daaropvolgende  jaar,  zowel  door  de  betrokken  gemeenteraden  als  door  de  eerste 

Algemene Vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd. 

Artikel 44. Ontbinding (art. 37 Decreet intergemeentelijke samenwerking) 

Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe 

strekkende  gemeenteraadsbeslissingen,  kan  de  Algemene  Vergadering  met  een  drie  vierde 

meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging beslissen. 

Bij ontbinding krachtens het voorgaande  lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur 

die niet verlengd wordt, wijst de Algemene Vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars 

aan op dezelfde wijze als bepaald  is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan 

samengesteld worden op dezelfde wijze als een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het 

ogenblik van de ontbinding.  

Het  voltallige personeel  van de  vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij 

eventueel  door  de  overnemers  van  de  activiteit,  in  verhouding  tot  de  kapitaalinbreng  of 

overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht 

tot overname gebonden zijn. 

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, 

hetzij  statutair, hetzij  contractueel  voor de werknemers  vastgesteld had. Het door  een  gemeente 

overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader 

dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is. 

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen 

installaties tegen boekwaarde. 

7. TITEL VIII. TOEZICHT (Art. 70 bis) 

De bepalingen m.b.t. het toezicht zoals omschreven in het decreet intergemeentelijke samenwerking 

van 6 juli 2001 worden nageleefd.   
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8. BIJLAGE – REGISTER VAN DEELNEMERS EN INBRENG 

 

AANDEELHOUDERS A  AANDELEN  

Gemeente Ardooie  80  

Gemeente Hooglede  80  

Gemeente Ingelmunster  80  

Gemeente Izegem  80  

Gemeente Ledegem  80  

Gemeente Lichtervelde  80  

Gemeente Meulebeke  80  

Gemeente Moorslede  80  

Gemeente Oostrozebeke  80  

Gemeente Pittem  80  

Gemeente Roeselare  80  

Gemeente Ruiselede  80  

Gemeente Staden  80  

Gemeente Tielt  80  

Gemeente Wielsbeke  80  

Gemeente Wingene  80  

AANDEELHOUDER B  AANDELEN  

West‐Vlaamse Intercommunale  120 
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1. Inleiding  

Eind  2015  –  begin  2016  hebben  16  gemeenteraden  zich  geëngageerd  voor  een  doorgedreven 

intergemeentelijke samenwerking in functie van een versterking van de lokale besturen. In uitvoering 

van  deze  gemeenteraadsbeslissingen worden  vier  sporen  gevolgd.  Deze  fusie  van  ambities  heeft 

betrekking op 4 elementen: 

‐ Gedeeld engagement  

In maart 2016 werd een thematische werking met clusters en  intervisiegroepen binnen het 

Midwestoverleg, opgestart. De clusters werken beleidsbepalend en worden getrokken door 

mandatarissen. De clusters bereiden concrete dossiers voor met een voorstel van aanpak en 

beslissing voor het Midwestoverleg. 

De corresponderende intervisiegroepen brengen personeel van gemeente en OCMW samen 

onder voorzitterschap van een secretaris. Naast kennisdeling, werken deze intervisiegroepen 

beleidsvoorbereidend voor de clusters.  

Elke  maand  is  er  een  terugkoppeling  over  de  werking  van  elke  cluster  naar  het 

Midwestoverleg.  In het verslag van het Midwestoverleg wordt duidelijk aangegeven welke 

punten naar de bestuursorganen van de gemeenten moeten worden teruggekoppeld. Deze 

manier  van werken  zorgt  voor  een uniforme  gesloten  informatiecirkel m.b.t. de Midwest‐

werking. 

‐ Beheers‐ en beleidsmatige samenwerking 

De  voorbije  jaren  lag  de  focus  van  de  samenwerking  voornamelijk  op  het  beheersmatige 

aspect (vb. regionale projecten, delen intergemeentelijk personeel, gezamenlijke aankopen). 

Er werden  reeds stappen gezet naar een beleidsmatige samenwerking. Dit zal via de op  te 

richten  structuur met  rechtspersoonlijkheid  verder  uitwerking  krijgen  (vb.  regionale  visie 

Witboek  BRV,  afstemmen  openbare  verlichting  en  flankerend  beleid,  afstemmen  rond 

basisbereikbaarheid). 

‐ Oprichting van een structuur met rechtspersoonlijkheid in de regio 

Zie punt 2. 

‐ Inkanteling van de samenwerkingsverbanden. 

Zie punt 3. 

2. Oprichting structuur met rechtspersoonlijkheid in regio Midwest – dienstverlenende vereniging 

(DVV) Midwest  

2.1. Procedure  

In het najaar 2015 keurden 16 besturen de nota ‘samen sterke besturen maken’ goed. In uitvoering 

van  dit  traject  dat  voormelde  fusies  van  ambities  beoogd,  werd  het  decretaal  verplichte 

overlegorgaan  Midwest  opgericht  (cfr.  Decreet  Intergemeentelijke  Samenwerking).  Dit 

overlegorgaan dient volgende documenten op te maken: 

‐ Motiveringsnota 

‐ Bestuursplan 

‐ Statuten  
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‐ Ondernemingsplan  

In het voorjaar 2017 werden de uitgangspunten voor de DVV Midwest principieel goedgekeurd door 

de 16 colleges van burgemeester en schepenen. 

De  opgemaakte  ontwerpdocumenten  voor  de  DVV  Midwest,  kregen  positief  advies  van  de 

toezichthoudende overheid  in augustus 2017. Op 26 september 2017 volgde goedkeuring door het 

overlegorgaan Midwest. De  teksten worden  in november 2017  ter goedkeuring voorgelegd aan de 

respectievelijke gemeenteraden. Op 22 december 2017 wordt om 11.00 u de akte verleden. 

2.2. Motiveringsnota  

De motiveringsnota  beschrijft  de  historiek  van  de  jarenlange  samenwerking  die  in  regio Midwest 

werd  opgebouwd.  Dit  gebeurde  onder  impuls  van  het  Midwestoverleg  in  samenwerking  met 

regionale partners zoals WVI, provincie West‐Vlaanderen en RESOC. Met de provincie en het RESOC 

wordt  een  samenwerkingsprotocol  afgesloten. WVI  heeft  een  hervormingstraject  doorlopen  wat 

leidde tot een drieledig protocol. Dit protocol maakt de begeleiding van de gefaseerde uitbouw en 

structurering van de intergemeentelijke samenwerking in de 3 WVI‐regio’s mogelijk. 

De  vernieuwde werking  van  het Midwestoverleg  in  clusters  en  intervisiegroepen  zorgt  voor  een 

efficiënte en concrete aanpak van dossiers en opportuniteiten voor de regio. Samenwerking is steeds 

in  functie  van  een  versterking  van  de  lokale  besturen.    Zo  wordt  groot  belang  gehecht  aan  de 

betrokkenheid  van  schepenen,  secretarissen  en  personeelsleden  bij  de  intergemeentelijke 

samenwerking. 

Het decretaal verplichte overlegorgaan Midwest heeft 4 documenten voorbereid. De verschillende 

vormen  van  intergemeentelijke  samenwerking  dat  het  decreet  toelaat, werden  afgewogen  in  de 

motiveringsnota  (interlokale  vereniging, projectvereniging, dienstverlenende of opdrachthoudende 

vereniging).  

Uit deze  analyse blijkt dat de dienstverlenende  vereniging Midwest het best beantwoordt  aan de 

noden van de regio. 

2.3. Bestuursplan  

Het  bestuursplan  omvat  een  omschrijving  van  de  maatschappelijke  opdrachten,  de  daaraan 

verbonden wijzen van dienstverlening en een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de DVV 

Midwest. 

Het besluitvormingsproces is drieledig. 

‐ Beleidsvoorbereiding: Midwestoverleg 

De  beleidsvoorbereiding  gebeurt  via  het  bestaande  Midwestoverleg.  Voor  deze 

voorbereiding wordt beroep gedaan op de respectievelijke clusters en intervisiegroepen. Het 

Midwestoverleg bereidt de te nemen beslissingen   door de Algemene Vergadering en Raad 

van Bestuur van de DVV Midwest voor. 

Vervolg zitting van 21 november 2017

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 17 van de agenda

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 112 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 5445-2142-0056-6688 op www.verifieer.be.



   
    Interlokale Vereniging Associatie Midwest 
 
 

 
Midwestoverleg – Beheerscomité  24 oktober 2017       5 

De    DVV  Midwest  wordt  opgericht  om  de  beleidsuitvoering  van  de  intergemeentelijke 

samenwerking  in de regio efficiënter te  laten verlopen. De Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest gaat in de DVV Midwest over. 

De  huidige  gemeentelijke  bijdrage  bedraagt  €  0,43/inwoner.  De maximale  gemeentelijke 

bijdrage  zal  €  1/inwoners  zijn.  De  bijdrage  wordt  jaarlijks  vastgelegd  door  de  Algemene 

Vergadering van de DVV Midwest. 

 

‐ Beleidsbeslissing: college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad 

De  huidige  Midwestwerking  beoogt  reeds  een  maximale  terugkoppeling  naar  de 

bestuursorganen van de gemeenten  (cfr. maandelijks voorleggen verslag Midwestoverleg). 

Dit wordt ook toegepast bij de DVV Midwest.  

De  beleidsbeslissingen  die  volgen  uit  de  beleidsvoorbereiding  door  het  Midwestoverleg, 

worden  gevalideerd  door  de  bestuursorganen  van  de  deelnemende  besturen.  Het 

gemeentelijk  niveau  bepaalt  of  en  op  welke  wijze  invulling  gegeven  wordt  aan  de 

beleidsvoorbereidende concepten die het Midwestoverleg voorstelt. Na validatie, wordt de 

uitvoering van het lokale beleid toegekend aan de DVV Midwest. 

‐ Beleidsuitvoering: DVV Midwest  

De  beleidsuitvoering  kan worden  toevertrouwd  aan  de DVV Midwest. Deze DVV Midwest 

moet de nodige  schaalgrootte  creëren om op een kwalitatieve, efficiënte en professionele 

manier invulling te geven aan het lokaal beleid. 

Met de oprichting van de DVV Midwest wordt geen nieuwe bestuurslaag gecreëerd.  De DVV 

Midwest  wordt  opgericht  voor  een  periode  van  18  jaar  en  functioneert  als  een 

ondersteunende  juridische structuur voor de samenwerking  in regio Midwest  in functie van 

een versterking van de deelnemende besturen.  

De  DVV  Midwest  wordt  opgericht  om  beleidsondersteuning  te  bieden  aan    en 

beleidsuitvoerend  te  werken  voor  de  lokale  besturen  rond    drie  grote  pijlers:  regionale 

samenwerking, regionale projecten,  intergemeentelijke personeelsleden. Rond elk van deze 

pijlers  wordt  gewerkt  binnen  de  beleidsdomeinen  waarin  een  gemeente  en  OCMW 

bevoegdheid  hebben.  Een  vierde  ambitie  is  de  inkanteling  van  (bestaande  en  enieuwe)  

samenwerkingsverbanden in de DVV Midwest. 

De DVV Midwest beoogt om een aantal maatschappelijke doelstellingen na te streven:  

‐ bevorderen  samenwerking  tussen  besturen  in  functie  van  een  versterking  van  de 

bestuurskracht,  

‐ ondersteuning bij beheers‐, beleidsmatige en uitvoerende taken, 

‐ projectuitvoering,  

‐ adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van overleg, netwerking en opleiding. 
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De bestuurlijke organisatie van de DVV Midwest bestaat uit een Algemene Vergadering en een Raad 

van Bestuur. 

Samenstelling Algemene Vergadering 

‐ 16 effectieve en 16 plaatsvervangende leden 

‐ 1 lid WVI 

‐ 1 stem per bestuur/WVI 

‐ Openbaar 

‐ Geen presentiegeld 

‐ 2 bijeenkomsten/jaar 

Samenstelling Raad van Bestuur 

‐ 16  leden  tot  de  inwerkingtreding  van  het  Decreet  Lokaal  Bestuur  (conform  de 

overgangsregelingen  voorzien  in  art.  57  van  het  Decreet  Intergemeentelijke 

Samenwerking).  

Afgevaardigde  bij  voorkeur  uit  het  college  van  burgemeesters  en  schepenen. 

Beleidsuitvoering  is een taak van het college en de burgemeesters zijn nauw betrokken 

bij de beleidsvoorbereiding in de clusters van het Midwestoverleg. 

‐ 1 lid WVI 

‐ 5 leden met raadgevende stem 

Afvaardiging o.b.v. inwonersaantal. Roterend systeem van 2 jaar. 

‐ De coördinator  is secretaris van de DVV Midwest en treedt op als brugfiguur tussen de 

besturen, het Midwestoverleg, de DVV Midwest en WVI. 

‐ Het regionaal MAT bestaat uit de secretarissen en coördinator. 

‐ Niet openbaar 

‐ Geen presentiegeld 

‐ 3 bijeenkomsten/jaar 

Financieringsbronnen 

‐ Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage o.b.v. inwonersaantal, max. €1/inwoner. Elk bestuur draagt 

€ 2.000 bij in het maatschappelijk kapitaal van de DVV Midwest. 

‐ Bijdrage WVI i.f.v. coördinator  

‐ Projectinkomsten  

‐ Intergemeentelijk personeel: kostendekkend 

‐ Giften en toelagen 

Informatiedoorstroming  

‐ De notulen zijn ter inzage van de raadsleden, o.a. via het documentenplatform. Daarnaast is 

er terugkoppeling door de vertegenwoordiger aan de gemeenteraad. 

2.4. Statuten  

Deze statuten vermelden 
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‐ De naam en evt. afkorting; 

‐ De maatschappelijke doelstellingen, die duidelijk en beperkend omschreven zijn; 

‐ De maatschappelijke zetel; 

‐ De duur en de wijze van verlenging; 

‐ De  nauwkeurige  aanduiding  van  de  deelnemers,  hun  inbreng  en  hun  verbintenissen  en 

eventueel het vast kapitaal; 

‐ De  samenstelling,  de  vergaderwijze  en  de  bevoegdheden  van  alle  organen  van  de 

dienstverlenende vereniging; 

‐ De wijze waarop de rekeningen werden opgemaakt en het resultaat werd verdeeld; 

‐ De wijze van toetreding, ontbinding en vereffening; 

‐ De wijze van uitsluiting van een deelnemer; 

‐ De wijze en periodiciteit van noodzakelijke  informatiedoorstroming  tussen de organen van 

de  dienstverlenende  vereniging  onderling,  naar  de  deelnemers  en  eventueel  naar 

belanghebbende derden toe. 

2.5. Ondernemingsplan  

Het ondernemingsplan geeft een prognose van de kosten en  inkomsten voor de DVV Midwest  tot 

2025. De eerste jaren dienen de reservemiddelen, opgebouwd in de Interlokale Vereniging Associatie 

Midwest,  aangesproken  te worden om de  kosten  te dekken. De maximale  gemeentelijke bijdrage 

bedraagt € 1/inwoner. 

3. Overzicht resultaat onderzoek inkanteling samenwerkingsverbanden 

3.1. Aanpak  

In 2010 werd door prof.  F. De Rynck  een  studie uitgevoerd naar  schaalveranderingen  in de  regio 

Midden‐West‐Vlaanderen. 183  vormen  van  samenwerkingsverbanden werden hierbij opgelijst. Dit 

gaat  evenwel  over  alle mogelijke  verbanden  waarbij minstens  één  gemeente/stad  betrokken  is. 

Daarbij werd er geen onderscheid gemaakt in het soort samenwerkingsverband of het doel waarvoor 

een  samenwerkingsverband  werd  opgericht  (vb.  informeel  overleg  tussen  ambtenaren, 

intercommunale structuren, structuren/zones opgelegd door de Vlaamse of federale overheid naast 

duidelijke vormen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). 

Deze lijst van samenwerkingsverbanden werd door de cluster Midwest – bestuur uitgefilterd tot een 

overzichtslijst  van  samenwerkingsverbanden  die  als  intergemeentelijke  samenwerking  kunnen  

beschouwd  worden.  Deze  verbanden  werden  vervolgens  in  het  voorjaar  2017  door  de 

respectievelijke  thematische  clusters  Midwest  verder  onderzocht.  De  informatie  werd 

geactualiseerd.  Op  basis  hiervan  werd,  in  overleg  met  betrokkenen  (schepenen,  ambtenaren, 

partners)  nagegaan  of  het  opportuun  is  om  deze  werking  in  te  kantelen  in  de  toekomstige 

dienstverlenende vereniging Midwest.  

Deze manier  van  werken  heeft  de  oorspronkelijke  lijst  herleid  tot  38  samenwerkingsverbanden. 

Onderstaande  lijst  geeft  hiervan  een  overzicht,  waarbij  telkens  wordt  aangegeven  welke 

(toekomstige)  acties  worden  ondernomen  (inkantelen  structuren,  regionale  samenwerking, 
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opvolging,  stopzetting). Voor deze  samenwerkingsverbanden hebben de  gemeenten  en  steden de 

touwtjes in handen en wensen zij de werking efficiënter en transparanter te maken in uitvoeren van 

de genomen gemeenteraadsbesluiten. Meer informatie is terug te vinden in het document in bijlage. 

3.2. Resultaat  

Reeds omgevormd/ingekanteld samenwerkingsverband 

‐ RESOC|SERR Midden‐West‐Vlaanderen 

‐ Regionaal Overlegplatform (ROP) Deeltijds leren en Werken (onderdeel RESOC) 

‐ Streekhuis  

‐ Gezamenlijke aankopen  

‐ Intergemeentelijke GIS‐coördinator 

‐ Intergemeentelijk archiefteam 

In te kantelen samenwerkingsverbanden  

‐ TERF (BIE) 

‐ RADAR (BIE) 

‐ BROERE (BIE) 

‐ NIP (in de hulpverleningszone Midwest) 

‐ BART (bibliotheken regio Tielt) 

‐ Regionaal sportoverleg 

‐ Wonen regio Tielt (op termijn indien de wetgeving wijzigt) 

‐ Woondienst regio Roeselare (op termijn indien de wetgeving wijzigt) 

‐ Woondienst regio Izegem (op termijn indien de wetgeving wijzigt) 

‐ Huisvestingsdienst regio Izegem (afstemming via de cluster) 

Stopgezet  

‐ Erfgoed regio Tielt  

‐ Forum lokale werkgelegenheid Izegem  

‐ Forum lokaal werkgelegenheid Roeselare 

‐ Forum lokale werkgelegenheid Tielt 

‐ Werkwinkel Izegem  

‐ Werkwinkel Roeselare 

‐ Werkwinkel Tielt 

‐ STER|Platform: stilte en rust platform 

‐ NME‐overleg D6 (verankerd in werking Stad‐Land‐Schap) 

‐ Regionale welzijnsraad 

‐ Proefwonen (verankerd in werking via de woonwinkels) 

‐ Vroegtijdige zorgplanning Midden‐West‐Vlaanderen (tijdelijk project tot 31 december 2017) 

Op te nemen in addendum samenwerking provincie 

‐ Gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare – Leie  
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‐ Stad‐land‐schap 

‐ Omgevingskwaliteit en Leader  

Mogelijke regionale samenwerking te bespreken met de respectievelijke cluster 

‐ Vakantiewerking Babbeloe 

‐ Huis van het Kind (voorheen Lokaal Samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning) 

‐ Regionale dienst schuldbemiddeling  

‐ Regionale dienst voor tewerkstelling 

‐ Sociaal verhuurkantoor regio Izegem (afstemming van de werking via de cluster welzijn) 

‐ Sociaal verhuurkantoor  regio Midden‐West‐Vlaanderen  (afstemming van de werking via de 

cluster welzijn) 

‐ Sociaal verhuurkantoor regio Roeselare (afstemming van de werking via de cluster welzijn) 

 

3.3. Samenvattende overzichtstabel samenwerkingsverbanden 

Cluster / 
samenwerkingsverband 

Status 

Cluster bestuur   

RESOC|SERR Midden‐West‐
Vlaanderen 

Omgevormd tot socio‐economisch adviesorgaan in 
functie van het Midwestoverleg 

Streekhuis Midden‐West‐
Vlaanderen 

Akkoord om dit gebouw te gebruiken als centrale 
territoriale hub voor de regionale samenwerking. 

Regionale samenwerking NIP  Deze werking wordt afgestemd met de 
hulpverleningszone Midwest. Idem voor PSH en SEAS 

Cluster GIS   

Intergemeentelijke GIS‐
coördinator  

De GIS‐coördinator werkt reeds intergemeentelijk voor 6 
besturen en 1 dag per week voor de regio Midwest.  

Cluster cultuur en vrije tijd    

TERF (BIE)  Is onderdeel van de erfgoedvereniging BIE. Een nota is 
opgemaakt waarbij de inkanteling werd onderzocht. Dit 
traject wordt opgestart.  
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Intergemeentelijke 
Onroerende erfgoeddienst 
(IOED) = RADAR 

Is onderdeel van de erfgoedvereniging BIE. Een nota is 
opgemaakt waarbij de inkanteling werd onderzocht. Dit 
traject wordt opgestart.  
 

BROERE (bibliotheken regio 
Roeselare) 

Is onderdeel van de erfgoedvereniging BIE. Een nota is 
opgemaakt waarbij de inkanteling werd onderzocht. Dit 
traject wordt opgestart.  
 

Erfgoed regio Tielt  Projectmatige samenwerking gedurende 2 jaar. Stopgezet  

BART (bibliotheken regio Tielt)  De inkanteling is onderzocht in de nota m.b.t. inkanteling 
van erfgoedvereniging BIE. De BART werking wordt 
opgenomen in de toekomstige structuur. Samenwerking 
en afstemming tussen BROERE en BART wordt opgestart.  

Regionaal sportoverleg (RSO)  Op 1 januari 2018 stopt de provinciale subsidie. Dit is een 
hefboom voor inkanteling en regionale heroriëntering. 
Het overleg hiervoor wordt opgestart. 

Archiefteam  Het intergemeentelijk archiefteam werkt voor 8 Midwest 
gemeenten. Regionale werking gedurende 1 dag per 
week in 2018 te bekijken. 

Cluster economie    

Forum lokale werkgelegenheid 
Izegem  

Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Forum lokaal werkgelegenheid 
Roeselare 

Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Forum lokale werkgelegenheid 
Tielt  

Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Werkwinkel Izegem   Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Werkwinkel Roeselare  Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Werkwinkel Tielt   Niet meer actief. VDAB neemt geen actieve rol meer op. 
Juridische overeenkomst bestaat nog. VDAB werkt 
alternatief uit.  

Regionaal Overlegplatform 
(ROP) Deeltijds leren en 
Werken  

Opvolging door RESOC die rapporteert aan 
Midwestoverleg. 
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Cluster facilitair & logistiek    

Gezamenlijke aankopen  Dit wordt reeds via de Midwestwerking georganiseerd. 

Cluster milieu    

Gebiedsprogramma 
kanaalzone Roeselare – Leie  

Opnemen addendum protocol provincie. 

STER|Platform: stilte en rust 
platform 

Eénmalig project in twee besturen.  Inkanteling niet aan 
de orde. 

Stad‐land‐schap  Opnemen addendum protocol provincie. 

Omgevingskwaliteit en Leader 
(aanvulling) 

Opnemen addendum protocol provincie. 

NME‐overleg D6  Is opgegaan in de werking van Stad‐land‐Schap. 

Cluster welzijn    

Wonen regio Tielt  Inkanteling op lange termijn indien de wetgeving wijzigt. 
In eerste fase afstemming via cluster welzijn. 

Woondienst regio Roeselare  Inkanteling op lange termijn indien de wetgeving wijzigt. 
In eerste fase afstemming via cluster welzijn. 

Woondienst regio Izegem   Inkanteling op lange termijn indien de wetgeving wijzigt. 
In eerste fase afstemming via cluster welzijn. 

Huisvestingsdienst regio 
Izegem 

Terugkoppeling van de werking via de cluster welzijn. 

Regionale dienst 
schuldbemiddeling  

Actuele info wordt opgevraagd. 

Regionale dienst voor 
tewerkstelling 

Actuele info wordt opgevraagd. 
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Regionale welzijnsraad  In vereffening. 

Proef‐wonen  Inkanteling niet meer aan de orde. Werking verankerd via 
toewijzingsreglementen. Opvolging via woonwinkels. 

Vroegtijdige zorgplanning 
Midden‐West‐Vlaanderen  

Inkanteling niet zinvol. Tijdelijk project. Eindigt eind 2017. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Izegem 

Afstemming van de werking via de cluster welzijn. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Midden‐West‐Vlaanderen 

Afstemming van de werking via de cluster welzijn. 

Sociaal verhuurkantoor regio 
Roeselare 

Afstemming van de werking via de cluster welzijn. 

Cluster Ruimtelijke Ordening & 
mobiliteit  

Geen in te kantelen samenwerkingsverbanden 
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