
Gemeenteraad 
Zitting van 18 oktober 2022 

Notule 

Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, 
Koen Depreiter, Rudi Debruyne: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1. Aanstellen van een als opvolger verkozen gemeenteraadslid van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 na het ontslag van een gemeenteraadslid

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 13 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het ontslag als raadslid door de heer JEAN PIERRE DEVEN in zitting van de gemeenteraad 

van 20 september 2022, waarvan akte werd genomen door de gemeenteraad in dezelfde zitting; 
Gelet op artikel 14 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op te 

nemen; 
Gelet op het proces-verbaal betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 waaruit 

blijkt dat volgende persoon door het hoofdbureau als opvolger werd verkozen verklaard op lijst 7 (DE 
BRUG/N-VA/OpenVLD): 

DEBRUYNE Rudi 
Gelet op het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waardoor deze 

verkiezing geldig werd verklaard; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat de in artikel 6, §3 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door de verkozen opvolger werd 
afgelegd in handen van de heer Steven DE MAESSCHALCK, Voorzitter van de gemeenteraad; 

Overwegende dat door de eedaflegging de verkozen opvolger ambtsbevoegd wordt als 
gemeenteraadslid en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd 
opgesteld; 
NEEMT AKTE 
van deze eedaflegging, de aanstelling en de rangorde van de raadsleden en gaat over tot de dagorde. 
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2. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 32; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd, mits aanvulling van een artikel 2: “De 

Vlaamse commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd om de 
voormelde akte voor goedkeuring te ondertekenen namens de gemeente 
Ingelmunster” bij punt 14 - Goedkeuren van een ontwerpakte tot gratis grondafstand. 

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

Beslissingen 

WATER 
3. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 december
2022 van Fluvius West

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Fluvius West; 
Gelet op de statuten van Fluvius West; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per brief van 12 september 2022 om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 12 december 2022; 
Gelet op het feit dat we heden nog steeds geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, 

waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen 
plaatsvinden; 

Gelet op gemeld schrijven van Fluvius West met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het

datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;
b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en
het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;

c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsing door overneming en fusie
door overneming) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 8, 11, 12, 17, 25,
29bis, 30, 37, 37ter en 39 en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage
2;

d. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

e. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid
WVV;
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f. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid
van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in
te schrijven;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid
van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

h. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
i. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het
agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Aed binnen de activiteit
elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van
de gemeente Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de
Opdrachthoudende vereniging lmewo (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de
aandelen Ae met een waarde van 25 euro per aandeel en vervanging van de aandelen
Aogtv en Atv door de aandelen At met een waarde van 25 euro per aandeel.

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van
de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari
2025.

d. Goedkeuring van:
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare
verlichting van de gemeente Jabbeke, alsook haar aandelen in de coöperatieve
vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, en haar
aandeel AeK, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging lmewo
(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans
afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december
2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december
2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van
de gemeente Jabbeke vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en
wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad
van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;
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iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens
de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen
over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële
splitsing in de meest brede zin.

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de coöperatieve
vennootschap Publi-T van de gemeente Vosselaar, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over
te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de
aandelen Ae met een waarde van 25 euro per aandeel en de vervanging van de aandelen
Aogtv en Atv door de aandelen At met een waarde van 25 euro per aandeel.

c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van
de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari
2025.

d. Goedkeuring van:
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius

West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas,
openbare verlichting en warmte van de gemeente Vosselaar, alsook haar aandelen
in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke zij heeft toevertrouwd aan
Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de Opdrachthoudende
vereniging Iveka (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en
alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van
een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari
2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op
31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per
31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

e. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting
en warmte van de gemeente Vosselaar vanaf 1 januari 2025.

f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en
wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad
van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen
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vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens 
de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen 
over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 
december 2024; 

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële
splitsing in de meest brede zin.

6. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende
vereniging Gaselwest (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van het aantal bestaande aandelen Aed,
Aoge, Ag, Atv, Aogtv en Ar à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare elektronische-communicatienetwerken en
riolering.

c. Vaststelling van de vervanging per 1 januari 2025 van de aandelen Aed en Aoge door de
aandelen Ae met een waarde van 25 euro per aandeel en de vervanging van de aandelen
Aogtv en Atv door de aandelen At met een waarde van 25 euro per aandeel.

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de
Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking
tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa
en passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale
uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

e. Goedkeuring van:
i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over

te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31
december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Goedkeuring van de statuten (inclusief naamswijziging) van de Opdrachthoudende
vereniging Gaselwest (daarin hernoemd tot Fluvius West).

g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het
eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de fusie zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van
de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes
vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit
na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
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v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de
meest brede zin.

7. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot
subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de
formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de
beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen
vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
11. Statutaire benoemingen.
12. Statutaire mededelingen.

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009; 
Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 houdende aanduiding van mevrouw 
Ann Vandevelde, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer Lucas Staes, als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius West van 12 

december 2022 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius West 

aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
voorwerp. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo 
(cf. het inbrengverslag) en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de 
opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in 
fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën met betrekking tot de oorsprong van het synthetisch 
dividend, namelijk door verkoop van aandelen aan Telenet. 

Artikel 3 – Ingevolge de beslissing genomen in de artikels 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 
3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Wwest die –
door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep
zal doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de
statuten.
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Artikel 4 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius West met 
betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
voorwerp. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022. 

Artikel 5 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/Imewo door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Imewo van de activiteiten elektriciteit, 
openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius West wordt verzocht de uittreding 
van de gemeente Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en strategische 
participaties (Publi-T) te willen aanvaarden. 

Artikel 6 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West/Iveka door 
overneming inzake de overgang van Fluvius West naar Iveka van de activiteiten elektriciteit, gas, 
openbare verlichting, warmte en de aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente 
Vosselaar. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius West wordt verzocht de uittreding 
van de gemeente Vosselaar voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en 
de aandelen in de cv Publi-T te willen aanvaarden. 

Artikel 7 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
met naamswijziging in Fluvius West, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Fluvius West 
op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Gaselwest, 
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de 
gefuseerde distributienetbeheerder ‘Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West’, onder de 
opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest wordt verzocht de 
toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden. 

Artikel 8 – De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 
vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan 
bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 9 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die, fysiek dan wel digitaal, zal deelnemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West 
op 12 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), 
op te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

Artikel 10 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Fluvius West. 

NUTSVOORZIENINGEN 
4. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 7 december
2022 van Fluvius OV

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende 

Vereniging; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 22 september 2022 

werd opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 7 december 2022 plaatsheeft; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
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1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde
budget 2023

2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat 
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2019 en 18 mei 2021 houdende 
aanduiding van de heer Lucas Staes, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de 
heer Jan Rosseel, 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; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering op 7 december 2022. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de digitale algemene vergadering 

van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende 
Vereniging (vennootschapssecretariaat@fluvius.be). 

5. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van
de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 20 december
2022 van Gaselwest

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, titel 3 over de intergemeentelijke samenwerking van 

deel 3 – deelname in rechtspersonen en samenwerking; 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij Gaselwest; 
Gelet op de statuten van Gaselwest; 
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per brief van 20 september 2022 om deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 20 december 2022; 
Gelet op het feit dat we heden nog steeds geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, 

waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze buitengewone algemene vergadering zal kunnen 
plaatsvinden; 

Gelet op gemeld schrijven van Gaselwest met opgave van volgende agenda: 
1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het

datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:

a. Wijziging van het voorwerp;
b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo

BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en
het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;
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c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsing door overneming en fusie
door overneming) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 8, 11, 12, 17, 25,
29bis, 30, 37, 37ter en 39 en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage
2;

d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande
artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1, 1bis en 3;

e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede
lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid
WVV;

g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid
van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in
te schrijven;

h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid
van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;

i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
j. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de

al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het
agendapunt 2 vast te stellen.

3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit
elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare
elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.

4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de
activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas)
van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de
Opdrachthoudende vereniging lmewo (overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van
de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari
2025.

c. Goedkeuring van:
i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging

Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas,
openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de
gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen
naar de Opdrachthoudende vereniging lmewo (overnemende vereniging)
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december
2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding
(voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

d. Aanvaarding van de uittreding van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025.
e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en
wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad
van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
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i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens
de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen
over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31
december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële
splitsing in de meest brede zin.

5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende
vereniging Gaselwest ( overnemende vereniging):

a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

b. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit
openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de
winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

c. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato
van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en
Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).

d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de
Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking
tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa
en passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale
uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

e. Goedkeuring van:
i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over

te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31
december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.

f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de
(voormalige) Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025.

g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (daarin
hernoemd tot Fluvius West).

h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het
eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met
mogelijkheid tot subdelegatie om:

i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;

ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;
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iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving;

iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van
de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes
vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit
na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;

v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van
de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de
meest brede zin.

6. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot
subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de
formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de
beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.

7. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2023.

8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
9. (Neven)activiteiten - Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
10. Statutaire benoemingen.
11. Statutaire mededelingen.

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009; 
Gelet op artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 19 februari 2019 en 17 november 2020 houdende 
aanduiding van de heer Lucas Staes, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de 
heer Jan Rosseel, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Overwegende dat deze aanstelling geldig is voor ganse duur van de legislatuur; 
Overwegende dat een dossier met de documentatiestukken aan de gemeente werd overgemaakt; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 20 december 

2022 worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest aangaande 

het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat 
impliceert dat de gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Gaselwest voor de activiteit 
openbare elektronische communicatienetwerken. 
Door deze goedkeuring verricht de gemeente haar beheersoverdracht met betrekking tot de 
activiteit openbare elektronische communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en het 
beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook 
voor het vervoer van signalen langs deze elektronische communicatienetwerken in het kader van 
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het voorwerp van de Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng 
overeenkomstig artikel 9 van de statuten. 
Deze uitbreiding van de aansluiting van de gemeente tot de activiteit openbare elektronische 
communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest zal ter aanvaarding 
worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 
De gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden 
uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro; 
En wat impliceert dat de gemeente de bestaande diensten van de Fluvius-NET-activiteit zal 
verderzetten via NetCo. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo 
(cf. het inbrengverslag). 

Artikel 3 – Ingevolge de beslissing genomen in de artikels 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 
3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest die – door
middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal
doen op haar dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de
statuten.

Artikel 4 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met 
betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde naamswijziging. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de 
effectieve realisatie van de hiermee verband houdende partiële splitsing en fusie en voor wat het 
synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing 
van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën met 
betrekking tot de oorsprong van het synthetisch dividend, namelijk door verkoop van aandelen 
aan Telenet. 

Artikel 5 – Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met 
betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het 
voorwerp. 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in artikel 
30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022. 

Artikel 6 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Gaselwest/Imewo door 
overneming inzake de overgang van Gaselwest naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan 
de gemeente De Haan. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest wordt verzocht de uittreding 
van de gemeente De Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en 
strategische participaties (Publi-T en Publigas) te willen aanvaarden. 

Artikel 7 – Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
met naamswijziging in Fluvius West, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Fluvius West 
op 1 januari 2025 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Gaselwest, 
en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de 
gefuseerde distributienetbeheerder ‘Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West’, onder de 
opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel. 
De algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest wordt verzocht de 
toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) 
Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden. 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van de fusie-
distributienetbeheerder Fluvius West als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het 
volledige grondgebied waarop Fluvius West en Gaselwest actief zullen zijn per 1 januari 2025, na 
de realisatie van de partiële splitsingen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Vosselaar. 

Artikel 8 – De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 
vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan 
bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad. 
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Artikel 9 – De vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster die, fysiek dan wel digitaal, zal deelnemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 
20 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op 
te dragen zijn of haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden. 

Artikel 10 – Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij 
genomen beslissingen en er kennis van te geven aan Gaselwest. 

FACILITY 
6. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van

de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 13 december
2022 van TMVS

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij TMVS; 
Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 27 september 2022 

werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS die op 13 
december 2022 plaatsheeft; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgend strategie 2023
4. Begroting 2023
5. Actualisering presentievergoeding
6. Statutaire benoemingen
7. Varia

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2020 houdende aanduiding van 
mevrouw Martine Verhamme, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en de heer 
Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, 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; 
Op voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad; 

BESLUIT:  
Met 
8 onthoudingen (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens, Liesbeth Holvoet, Koen Depreiter) 
en 
13 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 13 

december 2022. 
Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene 

vergadering van TMVS, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. 

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan TMVS. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
7. Voorlopig vaststellen van een rooilijnplan
De GEMEENTERAAD,
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Gelet op het Decreet lokaal bestuur;  
Gelet op het Decreet houdende de gemeentewegen; 
Gelet op de omgevingsvergunning met referentie OMV_2018056795, goedgekeurd door het college 

van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018, tot het slopen van twee rijwoningen met 
achterliggende aanbouwen, het bouwen van een complex met assistentie-appartementen genaamd ’t Roosje 
en een vrijstaande polyvalente ruimte, de aanleg van de landschappelijke omgeving; 

Gelet dat in het project een doorsteek werd voorzien voor wandelaars en fietsers om het 
achterliggende Sint-Amandspark meer toegankelijk te maken vanuit het centrum; 

Overwegende dat in uitvoering van het Decreet houdende de gemeentewegen een ontwerp van 
rooilijnplan werd opgemaakt; 

Gelet op het toegevoegde ontwerpplan met dossiernummer 21.21, opgemaakt door Landmeterkantoor 
Ruben Carlier op 14 september 2022; 

Overwegende dat het ontwerp van het rooilijnplan overeenstemt met de huidige situatie op het 
terrein; 

Overwegende dat wordt voorgesteld het ontwerp van rooilijnplan ‘t Roosje voorlopig vast te stellen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het ontwerp van het rooilijnplan ‘t Roosje voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2 – Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht geven om een openbaar onderzoek 

te houden. 
Het openbaar onderzoek wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 17 van het Decreet van 3 
mei 2019 houdende de gemeentewegen.  

JEUGD 

Mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, verlaat de zitting. 

8. Goedkeuren van een bijakte bij de overeenkomst met het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de CV Buitenschoolse Kinderopvang
Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2020 houdende goedkeuren van de 

overeenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster en de CV 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat om meerdere redenen een uitbreiding van de personeelsformatie van de CV BKI 
aan de orde is, met name: 
 Het uitbreiden van het busaanbod in het kader van het collectief leerlingenvervoer voor het

buitengewoon onderwijs;
 Het uitbreiden van de formatie voor opvang over de middag als gevolg van een reorganisatie van het

reftergebruik door de beide scholen;
 Het uitbreiden van het urenpakket van medewerkers voor onderhoudstaken in Villa Max;

Overwegende dat deze meeruitgaven inzake personeelskost doorgerekend worden aan, 
respectievelijk, het ministerie van Onderwijs voor de busbegeleiding en de scholen voor de refteropvang; 

Overwegende dat ook, als gevolg van de op hol geslagen inflatie, de in de overeenkomst voorziene 
financiering ontoereikend geworden was; 

Gelet op de bespreking in het Toezichtscomité van 1 september 2022; 
Gelet op het ontwerp van bijakte; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 
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BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De bijakte bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 
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Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst - bijakte pag. 1/2 

Dossier behandeld door: 
ir. Dominik RONSE, algemeen directeur (051 33 74 10) 
E-mail: dominik.ronse@ingelmunster.be

Tussen de ondergetekenden, 
het gemeentebestuur van Ingelmunster, vertegenwoordigd door de heer Steven DE 
MAESSCHALCK, voorzitter en de heer ir. Dominik RONSE, algemeen directeur, 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 18 oktober 2022, verder de Gemeente genoemd, 
enerzijds, 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ingelmunster, vertegenwoordigd door 
de heer Steven DE MAESSCHALCK, voorzitter en de heer ir. Dominik RONSE, algemeen 
directeur, met als adres Oostrozebekestraat, 6 – 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor 
rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in uitvoering van een beslissing van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 oktober 2022, verder het OCMW genoemd, 
anderzijds, 
Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster CV, vertegenwoordigd door mevrouw Eveline VAN 
DIERENDONCK, Voorzitter, en mevrouw Ilse HIMPE, Ondervoorzitter, met als adres Bollewerpstraat 5 
te 8770 Ingelmunster, handelend in naam en voor rekening van Buitenschoolse Kinderopvang 
Ingelmunster CV, verder de CV BKI genoemd, 
anderzijds, 
wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1. Volgende aanpassingen worden aangebracht aan de samenwerkingsovereenkomst 
§1 van artikel 5. Financiering wordt als volgt vervangen:

§1 – De Gemeente stelt jaarlijks een financiële toelage ter beschikking aan de CV BKI. De globale
toelage wordt onderverdeeld volgens het aantal activiteiten dat de CV in uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst uitvoert, vermeerderd met een overheadtoelage.
Het betreft, per jaar, volgende bedragen: 

Exploitatietoelage KO Overheadtoelage
2022: 330.000 euro 10.000 euro  
Vanaf 2023 worden deze toelagen, elk jaar, geïndexeerd, waarvan de berekening als volgt gebeurt. 
Het bedrag van de toelage 2022, vermenigvuldigd met de consumptie-index op 1 september van 
het budgetjaar, gedeeld door de consumptie-index op 1 september 2022. 
Per voorbij kwartaal is een deel van de jaarlijkse toelage opvraagbaar op basis van bewezen 
uitgaven. 
In het geval bijkomende activiteiten aan de CV BKI worden toegewezen wordt dit via een bijakte 
aan deze overeenkomst geregeld, met inbegrip van de financiële toelagen die voor het uitvoeren 
van deze activiteiten nodig zijn. 
Deze toelagen worden uitbetaald in overleg tussen de Gemeente en de CV BKI. 
Het toezichtscomité volgt de financiën op en gaat na of deze voorziene financiële 
meerjarenplanning kan worden gehandhaafd en of er wijzigingen moeten worden voorgesteld aan 
de Gemeente in functie van de opmaak van de financiële meerjarenplanning van de Gemeente. 
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Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovereenkomst - bijakte pag. 2/2 

Aldus opgemaakt te Ingelmunster op datum van 18 oktober 2022 in evenveel exemplaren als er 
ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. Elke ondertekenaar verklaart één exemplaar 
ontvangen te hebben. 

De CV BKI, De Gemeente, 

Eveline VAN DIERENDONCK, de voorzitter  ir. Dominik RONSE, de algemeen directeur 

Ilse HIMPE, de ondervoorzitter Steven DE MAESSCHALCK, de voorzitter 

Het OCMW, 

ir. Dominik RONSE, de algemeen directeur  

Steven DE MAESSCHALCK, de voorzitter 
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Mevrouw Liesbeth Holvoet, raadslid, neemt opnieuw deel aan de zitting. 

ALGEMENE FINANCIERING 
9. Goedkeuren van een retributiereglement
De GEMEENTERAAD,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 en artikel 41, tweede lid, 14°; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 mei 2020, houdende het vaststellen van 

retributies en de voorwaarden ervan; 
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan 

verlenen om het tarief van retributies vast te stellen; 
Overwegende dat bij de vaststelling van het tarief de vergoeding voor de geleverde dienst of het 

product redelijk moet zijn in verhouding tot de kostprijs; 
Overwegende dat niet wordt verondersteld dat enige winst wordt geboekt; 
Overwegende dat het van belang is dat tarieven op een transparante wijze worden gehanteerd en de 

bevolking op voldoende wijze in kennis moet worden gebracht van de gehanteerde tarieven; 
Overwegende dat de betalingen bij voorkeur via digitale weg gebeuren en cash-geld vermeden moet 

worden; 
Overwegende dat de tarieven die in het huidig retributiereglement worden aangerekend, de kosten 

voor publicatie in een dag-of weekblad van openbare onderzoeken en beslissingen van 
omgevingsvergunningsaanvragen niet meer dekken; 

Overwegende dat deze kostprijs heel moeilijk op voorhand te bepalen is; 
Overwegende dat een forfaitair tarief uitgesloten is; 
Overwegende dat het aangewezen is om de variabele kosten, die gemaakt worden in het kader van 

inlichtingen, de bekendmaking van een openbaar onderzoek en de beslissing van een 
omgevingsvergunningsaanvraag, door te rekenen tegen kostprijs aan de aanvrager; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Variabele kosten die gemaakt worden in het kader van inlichtingen, de bekendmaking van een 

openbaar onderzoek en de beslissing van een omgevingsvergunningsaanvraag worden 
doorgerekend tegen kostprijs aan de aanvrager. 

Artikel 2 – Deze beslissing gaat in vanaf 19 oktober 2022. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
T1. Bijkomend punt aangevraagd door de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, per mail van 

13 oktober 2022 
De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Enigo Vandendriessche, raadslid, die, namens de fractie 
Vooruit, volgend voorstel tot beslissing aan de raad voorlegt. 
Gelet op de huidige klimaatcrisis; 
Gelet op de huidige biodiversiteitscrisis; 
Gelet op de Vlaamse subsidie ‘Aankoop gronden bebossing - Lokale besturen’, waarbij de Vlaamse overheid 
tot 5 €/m² subsidieert aan lokale besturen die gronden aankopen om te bebossen 
(https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-aankoop-van-gronden/aankoop-gronden-bebossing-
lokale-besturen); 
Gelet op het regiofonds van de provincie West-Vlaanderen en WVI, waarin gemeenten een dossier kunnen 
indienen om kans te maken op een tussenkomst tot 1,5 €/m² om gronden aan te kopen om te bebossen; 
Overwegende dat in Ingelmunster, tussen de Gistelstraat, de Weststraat en de grens met Izegem ongeveer 
10 hectaren in een groene bestemming (parkgebied) liggen, maar niet als groengebied gerealiseerd zijn; 
Overwegende dat de gemeenteraad in de zitting van 21 juni 2022 een ontwerpakte goedkeurde voor de 
aankoop van een perceel in bovengenoemd gebied met het oog op bebossing; 
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Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 24 mei 2022 een ontwerpakte 
houdende pachtbeëindiging van landbouwgronden goedkeurde; 
Overwegende dat die landbouwgronden ingezet zouden kunnen worden als ruilgrond voor percelen in 
parkgebied die op vandaag een landbouwgebruik kennen; 
Overwegende dat in het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, definitief goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 19 december 2006, het gebied gedefinieerd is als lokale open ruimteverbinding én lokaal ecologische 
verbinding; 
Overwegende dat het huidige speelplein langs de Elfjulisingel geïntegreerd kan worden in het nieuwe 
stadsrandbos, eventueel als onthaalplein; 
Overwegende dat ook voor de bebossing van de gronden Vlaamse subsidies beschikbaar zijn 
(https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-bebossing-en-herbebossing/subsidie-bebossing); 
Wordt voorgesteld dat het schepencollege alle mogelijkheden onderzoekt om een stadsrandbos te realiseren 
op de als parkgebied bestemde percelen tussen de Gistelstraat en de grens met Izegem, hiervoor de nodige 
onderhandelingen voor aankoop van de gronden voert en hierover rapporteert aan de gemeenteraad. 
De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Nadine Verheye, schepen, die het volgende antwoordt. 
Tegen het voorstel om een stadsrandbos aan te leggen kan niemand tegen zijn. Wij zeker niet en willen dit 
voorstel mee ondersteunen. 
De realiteit is wel dat het om een oppervlakte van ongeveer 10 ha, verdeeld over verschillende eigenaars. 
De eerste aankoop van 7.000 m² in dit gebied was een eerder toevallige opportuniteit die zich op een zeer 
gunstig tijdstip aandiende in het kader van de boscompensatie voor de aanleg van de Lysbrug. Voor alle 
duidelijkheid: de grond werd door de eigenaars zelf aangeboden aan de gemeente. Over de andere percelen 
is ons op heden niets bekend over een verkoopsintentie. Mochten die er wel zijn, dan horen wij het graag. 
Pro-actief op zoek gaan naar grond, heeft evenwel een bepalende invloed op de onderhandelingspositie. 
In het verleden heeft de gemeente al verschillende opportuniteiten benut. Ik denk hierbij aan Het 
Schuttershuisje met het bijhorende Overmandelpad en de hondenweide in de Nijverheidsstraat. Zaken die 
de gemeenten op een bepaald werden aangeboden, waar wij mogelijkheden in zagen en vol zijn voor 
gegaan. 
Ik hoef u evenwel niet te zeggen dat de gemeentelijke middelen momenteel beperkt zijn. Maar u haalt 
terecht de verschillende subsidie-kanalen aan en de gemeente heeft ook geld gekregen in het kader van het 
openruimtefonds. Middelen waar we spaarzaam mee omspringen en aanwenden bij opportuniteiten of 
noodzakelijkheden. Het geld staat veilig geparkeerd bij de gemeente en gaat bestemd worden waarvoor het 
door de Vlaamse overheid bedoeld is, hoewel het niet geoormerkt is. Hetzelfde geldt voor de 
landbouwgronden die de gemeente  in portefeuille heeft. Ook hier gaan we zeer spaarzaam mee om. Die 
gronden kunnen deuren openen die anders voor eeuwig en altijd dicht zouden blijven. 
Wij gaan uw voorstel dus mee goedkeuren en zeker in overleg gaan met de eigenaars telkens wanneer de 
mogelijkheid zich aanbiedt. 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het debat over dit voorstel tot aanleg van een stadsrandbos; 
Op voorstel van de fractie Vooruit; 

BESLUIT:  
Met 
5 onthoudingen (Jan Defreyne, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse, Koen Depreiter) 
en 
16 stemmen voor (Steven De Maesschalck, Kurt Windels, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, 
Katrien Vandecasteele, Nadine Verheye, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Lucas Staes, 
Ann Vandevelde, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Liesbeth Holvoet, Rudi Debruyne) 
Artikel 1 – Het schepencollege onderzoekt alle mogelijkheden om een stadsrandbos te realiseren op de als 

parkgebied bestemde percelen tussen de Gistelstraat en de grens met Izegem en voert hiervoor 
de nodige onderhandelingen voor aankoop van de gronden. 

Artikel 2 – Het schepencollege rapporteert hierover aan de gemeenteraad. 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt de heer Bart 
Buyse, raadslid, met welk soort energiecontract de gemeente handelt. 
Kurt Windels, burgemeester, antwoordt dat de gemeente ingestapt is in een samenaankoop van het Vlaams 
Energiebedrijf. Dit is een specifiek contract voor lokale besturen met variabele tarieven. 
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Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze gemeenteraad vraagt mevrouw Sabine 
Lampaert, raadslid, of Ingelmunster ook de intentie heeft om de openbare verlichting te doven. 
Jan Rosseel, schepen, antwoordt dat de gemeente zich heeft aangesloten bij de regeling voorgesteld door 
Fluvius om tijdens weekdagen te doven van 23 tot 6 uur. 
Mevrouw Lampaert vraagt verder aandacht voor het voldoende proper houden van wegen en fietspaden in 
deze herfstperiode met blad- en zaadval in functie van de veiligheid. Jan Rosseel deelt mee dat er voldoende 
geveegd zal worden. 

De zitting werd afgerond om 21.35 uur. 

Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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