
Gemeenteraad van Liedekerke 2016-05-19

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2016-05-19

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 11 mei 2016. Op dezelfde datum
zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van de
raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website.

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Steven Van Linthout, Johnny Van Droogenbroeck, Roel
Guldemont, schepenen;
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia
Segers, Christel Van den Borre, Hilde Segers, Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele,
Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Lander Van Leuven, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Günther Bockstal, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de heer:
Hans Eylenbosch (verontschuldigd), schepen.

De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting.

De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschreven
punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van
de gemeenteraadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website.

De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten
lagen in het gemeentehuis ter inzage van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de
agenda.

De heer Etienne Schouppe zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. De heer Marc Mertens, gemeentesecretaris, stelt de notulen op.

01. Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 16 juni 2016 om 20.00 uur

2. Kleuterschool Dolfijn — Verslag leerlingentelling schooljaar 2015/2016

3. Iverlek — Activiteitenverslag 2015

4. Iverlek — Financieel verslag 2015

5. Iverlek — Notulen algemene vergadering 2016-04-29

6. Eandis Assets — Notulen algemene vergadering 2016-04-29

7. TMVW — Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten 2016-03-17

8. Infrax West — Verslag Raad van Bestuur 2015-11-23

9. Infrax West — Verslag Raad van Bestuur 2014-12-14

10. Infrax West — Verslag Raad van Bestuur 2016-03-21
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11. ILvA — Directiecomité 2016-04-12

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en schepe-
nen

02.1 TMVW (IC) — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger
(NDC 901:83)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen;

Gelet op wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Gelet op het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, en de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales;

Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbede-
ling, in het bijzonder artikel 64;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 — TMVW (Water-link) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 — TMVS — Regionaal Adviescomité
voor Servicevoorzieing Vlaams-Brabant — Voordracht kandidaat;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Waterbedeling;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van de
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling;

Overwegende dat mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, werd afgevaardigd om het gemeente-
bestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW en tevens werd voorge-
dragen als kandidaat voor het directiecomité voor aanvullende diensten van TMVW; dat er
onverenigbaarheid bestaat tussen beide mandaten; dat een andere afgevaardigde moet aangeduid
worden om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen in de algemene vergadering;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
§ 1. Mevrouw Christel Van den Borre, nationaal nummer 70.03.09 400-45, wonende te 1770
Liedekerke Meeuwenlaan nummer 12, op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen
van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling.

§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is
om de belangen van de gemeente te behartigen.

Artikel 2.
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest.

Artikel 3.
Het besluit van 20 juni 2013 — TMVW (Water-link) — Algemene vergadering — Vertegen-
woordiger, wordt opgeheven.
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Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling, voor kennisge-

ving;
2° de betrokkene, voor uitvoering.

02.2 TMVW — Algemene vergadering van 2016-04-11 — Mandaat vertegenwoordigers
(NDC 901:83)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — I;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — II;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — Water-link (TMVW) — Algemene
vergadering — Vertegenwoordiger — III;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2016 — TMVW (IC) — Algemene vergadering
— Vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen
voor Waterbedeling (TMVW - IC), in het bijzonder artikel 65;

Gelet op de oproepingsbrief van 4 mei 2016 voor de gewone algemene vergadering van TMVW
(IC) van 24 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW (IC);

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
TMVW (IC);

Overwegende dat voor de algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordigers moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:

1° Toetredingen en uitbreiding van toetredingen;
2° Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en

uitbreiding van toetredingen;
3° Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2015;
4° Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015;
5° Verslag van het college van commissarissen;
6° Verslag van de commissaris-revisor (lid IBR);
7° Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en commissaris-revisor (lid IBR);
8° Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités;
9° Benoeming van vertegenwoordigers in de raad van bestuur;

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:
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Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van TMVW (IC) van 24 juni 2016.

Artikel 2.
§ 1. De vertegenwoordigers van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de
algemene vergadering hun stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de
beslissingen genomen door de gemeenteraad.

§ 2. Voor zoveel als nodig wordt de machtiging van mevrouw Hilde Segers, gemeenteraadslid,
Katia Segers, gemeenteraadslid, de heer Willy Rossignol, gemeenteraadslid, en Christel Van den
Borre, gemeenteraadslid , als afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van TMVW (IC)
bevestigd.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° TMVW (IC), voor kennisgeving;
2° de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

03. Finilek — Algemene vergadering van 2016-06-17 — Mandaat vertegenwoordiger
(NDC 901:482.4)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 8 mei 1996 — Finilek — Oprichting — Statuten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013— Finilek — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Finilek — Algemene vergadering —
Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Finilek, in het bijzonder artikel 24;

Gelet op de oproepingsbrief van 22 maart 2016 voor de gewone algemene vergadering van
Finilek van 17 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Finilek;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
Finilek;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelich-

ting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van Finilek van 17 juni 2016.

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1. Finilek, voor kennisgeving;
2. de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

04. Haviland — Algemene vergadering van 2016-06-22 — Mandaat vertegenwoordiger
(NDC 901:80)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering —
Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35;

Gelet op de oproepingsbrief van 19 april 2016 voor de gewone algemene vergadering van Havi-
land van 22 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
Haviland;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Notulen van de gewone algemene vergadering van 17 februari 2016: goedkeuring (een

exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 maart 2016 aan de deelnemers bezorgd);
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015;
3. Jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2015, het

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44);
4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40);
5. Verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40);
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art.

15);
9. Vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring;
10. Aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18 ter): goedkeuring;
11. Aanduiding commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
12. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 41);
13. Toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
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14. Toetreding OCMW's (art. 8): goedkeuring;
15. Varia

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van Haviland van 22 juni 2016.

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° Haviland, voor kennisgeving;
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

05. Cipal — Algemene vergadering van 2016-06-17 — Mandaat vertegenwoordiger
(NDC 901:285)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2005 — Cipal — Toetreding;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Cipal — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Cipal — Algemene vergadering —
Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36;

Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2016 voor de gewone algemene vergadering van Cipal
van 17 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Cipal;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
Cipal;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers;
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgeslo-

ten op 31 december 2015;
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
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jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015;
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2015,

afgesloten op 31 december 2015;
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefe-

ning van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015;
7. Benoeming commissaris en vaststelling van de vergoeding;
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem;
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité;
10. Rondvraag
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van Cipal van 17 juni 2016.

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om wordt opdracht
gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te
stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° Cipal, voor kennisgeving;
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

06. ILvA — Algemene vergadering van 2016-06-28 — Mandaat vertegenwoordiger
(NDC 901:854)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 — Intercommunale Land van Aalst
(IlvA) — Toetreding — Goedkeuring statuten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering —
Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van ILvA, in het bijzonder artikel 41;

Gelet op de oproepingsbrief van 11 mei 2016 voor de buitengewone algemene vergadering van
ILvA van 28 juni 2016;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van ILvA;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
ILvA;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
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worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau;
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste algemene vergade-

ring;
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2015;
4. Verslag van de Commissaris;
5. Jaarrekening per 31 december 2015;
6. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015.

Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot
opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene vergade-
ring van ILvA van 28 juni 2016.

Artikel 2.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen
genomen door de gemeenteraad.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1. ILvA, voor kennisgeving;
2. de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

07. Infrax West— Algemene vergadering van 2016-06-07 — Mandaat vertegenwoordiger
(NDC 901:848)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 39, tweede lid, en artikel 44, derde en vierde lid;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2010 — Infrax West — Toetreding;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Infrax West — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Infrax West — Algemene vergadering —
Plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Gelet op de statuten van Infrax West, in het bijzonder artikel 33;

Gelet op de oproepingsbrief van 29 februari 2016 voor de buitengewone algemene vergadering
van Infrax West van 7 juni 2016;

Gelet op de oproepingsbrief van 24 maart 2016 voor de gewone algemene vergadering van Infrax
West van 7 juni 2016;

Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Infrax West;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Infrax West;
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Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van
Infrax West;

Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van de gewone algemene vergadering de volgende punten bevat:
1. Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2015;
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015;
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling (bijlage

jaarrekening);
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015

Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten
op 7 juni 2016;

5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedu-
rende 2015;

6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant;
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem (mededeling);
8. Toetreding gemeente voor Infra-GIS (mededeling);

Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering het volgende punt
bevat:
1. Statutenwijziging;

Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging betrekking heeft op de mogelijkheid voor de
deelnemende gemeente om een retributie te vorderen; dat het voorstel van statutenwijziging geen
aanleiding geeft tot opmerkingen;

Overwegende dat deze agendapunten van de gewone en buitengewone algemene vergadering
geen aanleiding geven tot opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016, zoals vermeld
in de agenda tot oproeping voor de gewone algemene vergadering van 7 juni 2016, worden
goedgekeurd.

Artikel 2.
Het voorstel tot wijziging van artikel 54 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging
Infrax West, zoals vermeld in de agenda tot oproeping voor de buitengewone algemene vergade-
ring van 7 juni 2016, wordt goedgekeurd.

Artikel 3.
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de gewone en
buitengewone algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te
stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1. Infrax West, voor kennisgeving;
2. de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering.

08. Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Jaarrekening 2015
(NDC 185.31:475.12)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44;

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Niklaas voor het jaar 2015,
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 3 maart 2016, ingediend door het centraal kerkbestuur
bij het gemeentebestuur op 28 april 2016;

Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat:

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo

Exploitatie voor overboekingen 98 716,99 97 924,69 792,30

Overboekingen 0,00

Exploitatie eigen fin. boekjaar 792,30

Overschot expl.2014 221 264,15

Exploitatietoelage 0,00

Overschot/tekort exploitatie 222 056,45

Investeringen ontvangsten uitgaven saldo

Investeringen voor overboekingen 24 692,62 24 692,62 0,00

Overboekingen 0,00

Investeringen eigen fin. boekjaar 0,00

Overschot investeringen 2014 0,00

Overschot investeringen 0,00

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar
2015 is vastgesteld op nul euro;

Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Niklaas voor het jaar 2015 wordt
gunstig geadviseerd.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

09. Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Jaarrekening 2015
(NDC 185.32:475.12)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44;

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap voor
het jaar 2015, vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 22 maart 2016, ingediend door het
centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 28 april 2016;
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Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat:

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo

Exploitatie voor overboekingen 3774,43 21 507,50 17 733,07

Overboekingen 0,00

Exploitatie eigen fin. boekjaar 17 733,07

Overschot exploitatie 2014 17 772,96

Exploitatietoelage 20 707,19

Overschot exploitatie 20 747,08

Investeringen ontvangsten uitgaven saldo

Investeringen voor overboekingen 0,00

Overboekingen 0,00

Investeringen eigen fin. boekjaar 0,00

Overschot investeringen 2014 0,04

Overschot investeringen 0,04

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar
2015 is vastgesteld op 20 707,19 euro;

Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Na beraad;

Aangenomen met 13 stemmen voor, geen stemmen tegen en 9 onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Hilde Segers, Rita
Triest, Christel Van den Borre, Steven Van Linthout, Luc Wynant;
Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck;
Vanessa De Bolle;
hebben tegen gestemd: niemand;
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De
Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven;
Patrick Asselman, Peter Pauwels;

Besluit:

Artikel 1.
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap voor het jaar
2015 wordt gunstig geadviseerd.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

10. Kerkfabriek parochie Sint-Amandus — Jaarrekening 2015
(NDC 185.33:475.12)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 27, § 1, 2°, en artikel 42, § 1

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 55, § 1 en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van de
erkende erediensten, in het bijzonder artikel 39 tot 44;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Kerkfabriek parochie Sint-Amandus —
Administratieve voogdij;

Gelet op de jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Amandus voor het jaar 2015,
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 22 maart 2016, ingediend bij het gemeentebestuur op
2 april 2016;

Overwegende dat de parochie Sint-Amandus zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeente
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Roosdaal en Liedekerke;

Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat:

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo

Exploitatie voor overboekingen 5 825,46 40 665,44 -34 839,98

Overboekingen 0,00

Exploitatie eigen fin. boekjaar -34 839,98

Overschot exploitatie 2014 26 466,29

Exploitatietoelage 28 532,51

Overschot exploitatie 20 158,82

Investeringen ontvangsten uitgaven saldo

Investeringen voor overboekingen 0,00

Overboekingen 0,00

Investeringen eigen fin. boekjaar 0,00

Overschot investeringen 2014 24 050,22

Overschot investeringen 24 050,22

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar
2015 is vastgesteld op 24 050,22 euro; dat deze bijdrage voor de helft voor rekening van de
gemeente is;

Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Roosdaal deze jaarrekening gunstig geadviseerd
heeft;

Na beraad;

Aangenomen met 12 stemmen voor, 1 stem tegen en 9 onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Hilde Segers, Rita
Triest, Christel Van den Borre, Steven Van Linthout, Luc Wynant;
Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck;
heeft tegen gestemd: Vanessa De Bolle;
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De
Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven;
Patrick Asselman, Peter Pauwels;

Besluit:

Artikel 1.
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Sint-Amandus voor het jaar 2015 wordt
gunstig geadviseerd.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen
na de indiening van de jaarrekening, worden verzonden naar:
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
2° het gemeentebestuur van Roosdaal, voor kennisgeving.

11.1 Patrimonium — Afkoppeling Monnikveld — Aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — I
(NDC 57:506.112)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de wet van 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9;
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Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescher-
ming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzonder
artikel 16;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Opdrachten — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Patrimonium — Grondverwerving
“Afkoppeling Monnikveld” — Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Aquafin — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Voorwaarden — Gemeentelijk aandeel;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 20 januari 2016 afgeleverd door de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, voor het aanleggen van een nieuwe gracht en bufferbekken;

Gelet op het bodemattest van 25 augustus 2015;

Gelet op de akte van aankoop van 12 november 1969 verleden voor notaris Albert Van Eeck-
houdt;

Gelet op het schattingsverslag van Ibens Landmeters bvba uit Kontich van 8 juli 2015;

Gelet op het grondinnemingsplan van 2 juni 2015, opgemaakt door studiebureau Talboom nv uit
Puurs, meer bepaald inname 7;

Overwegende dat de eigenaar het restperceel van sectie F nummer 476/02B2 wenst te verkopen
aan de gemeente;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 26 april 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 8 februari 2016;

Gelet op de ontwerp-akte van koop;

Overwegende dat het bodemattest van 25 augustus 2015 luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat de verwerving van deze grond noodzakelijk is voor de realisatie van een
nieuwe gracht en het uitvoeren van erosiewerende maatregelen om dichtslibbing van de gracht te
vermijden;

Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen:
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, gekadastreerd onder afdeling 2,
sectie F, nummer 476/02B2, inname nummer 7 op grondinnemingsplan en met een oppervlakte
van 1200 vierkante meter, eigendom van Elia Asset nv, gevestigd te 1000 Brussel, Keizerslaan
nummer 20.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerende goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 4 631,40 euro, vermeerderd met 996 euro
uitwinningsschade en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.
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Artikel 4.
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2240000/INFR/0200 van het investeringsbudget 2016.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

11.2 Patrimonium — Afkoppeling Monnikveld — Aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — II
(NDC 57:506.112)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de wet van 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescher-
ming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzonder
artikel 16;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Opdrachten — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 — Patrimonium — Grondverwerving
“Afkoppeling Monnikveld” — Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Aquafin — Project “Afkoppeling
Monnikveld” — Voorwaarden — Gemeentelijk aandeel;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 20 januari 2016 afgeleverd door de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar, voor het aanleggen van een nieuwe gracht en bufferbekken;

Gelet op het bodemattest van 25 augustus 2015;

Gelet op het schattingsverslag van Ibens Landmeters bvba uit Kontich van 8 juli 2015;

Gelet op het grondinnemingsplan van 2 juni 2015, opgemaakt door studiebureau Talboom nv uit
Puurs, meer bepaald inname 7;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 4 mei 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 21 september 2015;

Gelet op de ontwerp-akte van koop;

Overwegende dat het bodemattestvan 25 augustus 2015 luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat de verwerving van deze grond noodzakelijk is voor de realisatie van een
nieuwe gracht en het uitvoeren van erosiewerende maatregelen om dichtslibbing van de gracht te
vermijden;
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Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen:
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, gekadastreerd onder afdeling 2,
sectie F, nummer 476/02N, inname nummer 5 op grondinnemingsplan en met een oppervlakte
van 398,77 vierkante meter, eigendom van de heer Roger Van den Nest, wonende te 1760 Roos-
daal, Tombergstraat nummer 4.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermeldt onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de gemeen-
te.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 539,94 euro en onder de voorwaarden
opgesomd in de ontwerp-akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 4.
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2240000/INFR/0200 van het investeringsbudget 2016.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

12. Notulen vorige vergadering
(NDC 172.2:504.6)

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180, en artikel 181, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 — Gemeenteraad — Huishoudelijk regle-
ment, in het bijzonder artikel 19;

Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de ge-
meentesecretaris;

Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld
werden van de gemeenteraadsleden op de gemeentesecretarie en op de afgeschermde zone van de
gemeentelijke website;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de
redactie van de notulen;

Besluit:

Artikel 1.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 28 april 2016 worden beschouwd als
goedgekeurd.

Artikel 2.
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen.

Artikel 3.
De gemeentesecretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste
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twaalf maanden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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