
Gemeenteraad van Liedekerke 2017-05-18 

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2017-05-18 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 10 mei 2017. Op dezelfde 
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van 
de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Etienne Schouppe, voorzitter; 
Luc Wynant, burgemeester; 
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny 
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen; 
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia Segers, 
Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele, Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Lander 
Van Leuven, Piet Van den Borre, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla Van den houwe, 
gemeenteraadsleden; 
Marc Mertens, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Christel Van den Borre (verontschuldigd), gemeenteraadslid. 
 
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 ingeschre-
ven punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 
gesteld van de gemeenteraadsleden op het extranet 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. 
 
 
 
 
Agenda — Punt toe te voegen op verzoek van een gemeenteraadslid 
(NDC 172.2:504.3) 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 22; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel 4; 
 
Gelet op het voorstel van de heer Kasper Daem, gemeenteraadslid, bezorgd aan de gemeente-
secretaris op 9 mei 2017; 
 
Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
00 Oprichting gemeenteraadscommissie ter bespreking van de stedenbouwkundige aanvraag 

van het zogenaamde project Rozenlaan 
 
Kasper Daem, raadslid: 
De N-VA fractie vraagt om een gemeenteraadscommissie op te richten ter bespreking van de 
stedenbouwkundige aanvraag van het zogenaamde project Rozenlaan. 
Reden: meer openheid en meer burgerparticipatie. De buurtbewoners willen gehoord worden. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen adviezen ingewonnen bij de gemeente-
raad of de adviesraden. 
 
Luc Wynant, burgemeester: 
Binnen het gemeentebestuur is de Gecoro is het bevoegde adviesorgaan inzake ruimtelijke 
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ordening. De beweringen aangaande het gebrek aan participatie zijn een aanfluiting van de 
correctheid ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen. Het betreft een 
privéproject, geen gemeentelijk project, een ontwikkeling van een woongebied volgens het 
gewestplan. Van bij het begin heeft het college van burgemeester en schepenen gesteld dat, 
zoals in alle andere dossiers, er een voldoende draagvlak moet zijn. Het college van burgemees-
ter en schepenen kan geen gebrek aan transparantie verweten worden. Het dossier is behan-
deld zoals elk ander dossier. Het dossier was pas in februari ontvankelijk (volledig). De decretale 
bepalingen inzake de procedure zijn gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen heeft 
op 4 mei geoordeeld advies te vragen aan de GECORO, wat niet verplicht is. De vergadering van 
de GECORO zal een open vergadering zijn, waar iedereen kan aanwezig zijn. Er zijn de adviezen 
en er zijn bezwaarschriften ingediend. Momenteel is heeft het college van burgemeester en 
schepenen nog geen standpunt ingenomen. Het college van burgemeester en schepenen zal pas 
oordelen wanneer de GECORO zijn advies heeft uitgebracht. 
 
Kasper Daem, raadslid: 
Een gemeenteraadscommissie is geen gemeentelijke commissie, is samengesteld uit gemeente-
raadsleden 
De buurtbewoners hebben geen gelegenheid gehad om samen te zitten met het college en de 
projectontwikkelaar. 
 
Berdien Van Den Abeele, raadslid: 
volgens schepen Dirk Lodewijk moet de projectontwikkelaar de kosten voor de riolering zelf 
dragen. Er zijn ook al huisnummers toegekend. Er moet dus al over gesproken zijn binnen het 
college van burgemeester en schepenen 
 
Dirk Lodewijk, schepen: 
Aan de ontwerper is gevraagd om bij de studie van de riolering rekening te houden met de 
mogelijke ontwikkeling van een woonproject. Intussen is gebleken dat er geen groter debiet van 
het rioleringstelsel nodig is. 
De projectontwikkelaar heeft drie keer een infovergadering gehouden voor de buurtbewoners. 
Er is een openbaar onderzoek geweest, er zijn veertig bezwaarschriften ingediend. 
 
Luc Wynant, burgemeester: 
De toekenning van huisnummers is louter een daad van proactief handelen.  
 
Etienne Schouppe, voorzitter: 
Een gemeenteraadscommissie voor stedenbouwkundige vergunningen strookt niet met de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het verlenen of weigeren van vergunningen is een be-
voegdheid die exclusief toegewezen is aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Hugo Asselman, raadslid: 
Op de eerste infovergadering met de projectontwikkelaar werd totaal ander project voorge-
steld. 
 
Luc Wynant, burgemeester: 
Een gemeenteraadscommissie is overbodig aangezien deze discussie perfect mogelijk is binnen 
de volledige gemeenteraad. De volgende zitting van de gemeenteraad zal in openbare vergade-
ring de verdere evolutie van het dossier besproken worden. 
 
Etienne Schouppe, voorzitter: 
Drukt nogmaals op het wettelijke aspect en de exclusieve bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen inzake het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. 
 
Kasper Daem, raadslid: 
Vraagt om de zitting van de gemeenteraad te schorsen gedurende vijf minuten. 
 
Kasper Daem, raadslid: 
De N-VA fractie neemt akte van de belofte van het college van burgemeester en schepenen om 
de zaak binnen de gemeenteraad verder te bespreken. 
 
Etienne Schouppe, voorzitter: 
Er wordt dus geen gemeenteraadscommissie ter bespreking van de stedenbouwkundige aan-
vraag van het zogenaamde project Rozenlaan, opgericht. De besprekingen zullen plaatshebben 
in de gemeenteraad zelf. 
 
 
 
 
01. Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen: 
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1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 22 juni 2017 om 20.00 uur 
 
2. ADiL — Jaarverslag 2016 
 
3. Kleuterschool DolFijn – Verslag onderwijsinspectie 

Op 6 maart 2017 startte de onderwijsinspectie met een vooronderzoek de doorlichting van 
de kleuterschool. Dit werd gefinaliseerd op  31 maart 2017 met een gunstig advies. De resul-
taten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne alsook het pedagogisch-didactische luik 
zijn positief. Het volledige verslag wordt integraal overgemaakt aan het schoolbestuur en 
valt onder openbaarheid van bestuur. 

 
5. Cipal – Jaarverslag 2016 
 
6. Haviland – Jaarverslag 2016 
 
7. Infrax – Raad van Bestuur 2017-01-23 
 
8. Infrax – Raad van Bestuur 2017-02-20 
 
9. Infrax – Raad van Bestuur 2017-03-27 
 
10. TMVW – Verslag directiecomité secundaire diensten 2017-02-22 
 
11. TMVW – Verslag directiecomité secundaire diensten 2017-03-22 
 
12. TMVW – Verslag regionaal directiecomité domeindiensten Vlaams-Brabant 2017-03-16 
 
Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en 

schepenen 
 
 
 
 
02. PISAD — Oprichting overlegorgaan 
(NDC 901.03:580.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 5°, artikel 195, § 1, en artikel 
196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 25, artikel 26 en artikel 27; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2007 — PISAD — Samenwerking; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan; 
 
Overwegende dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het 
Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak Van Drugsmisbruik (PISAD); 
 
Overwegende dat het Vlaams regeerakkoord van juli 2014 stelt dat de provinciebesturen in de 
toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen; 
 
Overwegende dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak 
van Drugmisbruik”) qua juridische vorm een PIVA is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agent-
schap”); 
 
Overwegende dat de Raad van Advies van PISAD tijdens de vergadering van 9 november 2016 
meerdere pistes voor mogelijke toekomstige juridische structuren heeft onderzocht, waaronder 
de “dienstverlenende vereniging” en de “opdrachthoudende vereniging”; 
 
Overwegende dat het overlegorgaan zijn werkzaamheden heeft beëindigd; dat het overlegor-
gaan een informatiebundel voor de gemeentebesturen heeft samengesteld, bestaande uit: 
1) Een motiveringsnota; 
2) Een bestuursplan; 
3) Een ondernemingsplan; 
4) Een ontwerp van statuten; 
 
Overwegende dat het overlegorgaan tijdens zijn studieopdracht tot de conclusie kwam dat in de 
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huidige omstandigheden er onvoldoende zekerheid is over een structurele, langdurige financie-
ring vanuit de hogere overheid aan de nog op te richten dienstverlenende vereniging; 
 
Overwegende dat het overlegorgaan voorstelt alternatieve pistes verder te onderzoeken op hun 
(financiële) haalbaarheid; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er wordt kennis genomen van de resultaten van de studieopdracht van het overlegorgaan. 
De oprichting van een dienstverlenende vereniging is in de huidige omstandigheden niet haal-
baar. 
De dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, met name op 
het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende drugbegeleidingen) en beleidsonder-
steuning aan de aangesloten lokale besturen. 
 
Artikel 2. 
Het overlegorgaan krijgt de opdracht om volgende alternatieve pistes voor de toekomstige 
continuering van de werking van PISAD verder te onderzoeken en een gemotiveerd voorstel uit 
te werken: 
1) ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van 

een “projectvereniging”; 
2) ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in 

het werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar PISAD, voor 
kennisgeving. 
 
 
 
 

03. Iverlek — Algemene vergadering van 16 juni 2017 — Mandaat vertegenwoordiger 

(NDC 901:81/82) 

 

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 — Iverlek — Algemene vergadering — 

Vertegenwoordiger; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Iverlek — Algemene vergadering — 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — Iverlek — Statutenwijziging; 

 

Gelet op de statuten van Iverlek, in het bijzonder artikel 24, A, 1; 

 

Gelet op de oproepingsbrief van 17 maart 2017 voor de gewone algemene vergadering van 

Iverlek van 16 juni 2017; 

 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Iverlek; dat de gemeente voor de energie-
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voorziening aangesloten is bij Iverlek; 

 

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 

Iverlek; 

 

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. Statutenwijzigingen: 

a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 

staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wet-

boek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 

b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

c) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke 

akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit 

warmte; 

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2016; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenreke-

ning, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels); 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuursco-

mités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016; 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System 

Operator cvba en Fluvius cvba 

7. Statutaire benoemingen 

8. 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; 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 

 

Besluit: 

 

Artikel 1. 

De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de gewone 

algemene vergadering van Iverlek van 16 juni 2017 de geagendeerde voorstellen goed te keu-

ren. 

 

Artikel 2. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 

1° Iverlek, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 

 
04. Iverlek — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:81/82) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
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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; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Iverlek, goedgekeurd door de raad van bestuur 
op 13 maart 2017; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 maart 2017 voor de algemene vergadering van 16 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Iverlek; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 16 juni 2017 zal beslissen over deze statuten-
wijziging; 
 
Overwegende dat door de niet-realisatie van de fusie tot Eandis Assets de huidige statuten van 
Iverlek onverminderd van toepassing blijven; dat deze niet meer actueel zijn en enkele wijzigin-
gen vereisen (doel van de vereniging, bijkomende activiteit 'warmte', mogelijkheid toetreding 
publiekrechtelijke vereniging, benaming werkmaatschappij, aanpassing definities, kapitaal, 
werking bestuursorganen, winstverdeling, beëindiging samenwerking); 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging Iverlek, zoals 
vermeld in de agenda tot oproeping voor de algemene vergadering, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt de opdracht dit voorstel van statuten-
wijziging goed te keuren op de algemene vergadering van Iverlek van 16 juni 2017. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Iverlek; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de algemene vergadering van Iverlek. 
 
 
 
 
05. Finilek — Algemene vergadering van 16 juni 2017 — 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; 
 



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-05-18 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 maart 2017 voor de algemene vergadering van Finilek van 
16 juni 2017; 
 
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 2016; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 
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; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Finilek van 16 juni 2017. 
 
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. 
 
 
 
 
06. Haviland — Algemene vergadering van 21 juni 2017 — 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 27 maart 2017 voor de gewone algemene vergadering van 
Haviland van 21 juni 2017; 
 



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-05-18 

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 buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017: goedkeuring 
(een exemplaar van deze notulen werd per brief aan de deelnemers bezorgd.); 
2.verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016; 
3.jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2016, 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 51

ste
 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.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 
vergadering Haviland van 21 juni 2017. 
 
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° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
07. Havicrem — Algemene vergadering van 7 juni 2017 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:856.4) 
 
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 24 april 2003 — Havicrem (intercommunale) — Defini-
tief voorstel oprichting; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Havicrem — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Havicrem — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
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Gelet op de statuten van Havicrem, in het bijzonder artikel 32 en artikel 33; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 mei 2017 voor de algemene vergadering van Havicrem van 7 
juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Havicrem, opgericht op 10 juni 2003; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Havicrem; 
 
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. Goedkeuring notulen vorige Algemene Vergadering. 
2. Benoeming nieuwe leden Raad van Bestuur. 
3. Personeel : stand van zaken (dossiers De Bock en Schepens). 
4. Gebouw : stand van zaken. 
5. Jaarrekening 2016 : vaststelling en goedkeuring. 
6. Verslag bedrijfsrevisor. 
7. Kwijting aan de bestuurders.; 
 
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  algemene vergadering 
Havicrem van 7 juni 2017. 
 
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° Havicrem, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
08. Cipal — Algemene vergadering van 16 juni 2017 — 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; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 26 april 2017 voor de algemene vergadering van Cipal van 16 
juni 2017; 
 
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 2016 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten 

op 31 december 2016 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afge-

sloten op 31 december 2016 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefe-

ning van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
8. Rondvraag 
9. 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  algemene vergadering 
van Cipal van 16 juni 2017. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om algemene verga-
dering 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. 
 
 
 
 
09. ILvA — Algemene vergadering van 27 juni 2017 — 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; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering — Verte-
genwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — ILvA — Algemene vergadering — Plaats-
vervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van ILvA, in het bijzonder artikel 41; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 mei 2017 voor de algemene vergadering van ILvA van 27 
juni 2017; 
 
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 worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
9. Samenstelling van het bureau; 
10. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste algemene verga-

dering; 
11. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016 
12. Verslag van de commissaris; 
13. Jaarrekening per 31 december 2016; 
14. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016; 
 
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 algemene vergadering 
ILvA van 27 juni 2017. 
 
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° ILvA, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
10. Infrax West— Algemene vergadering van 6 juni 2017 — 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 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2010 — Infrax West — Toetreding; 
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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 het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — Infrax West — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Infrax West, in het bijzonder artikel 33; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 februari 2017 voor de algemene vergadering van Infrax 
West van 6 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Infrax West; 
 
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 deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
15. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering; 
16. Balans en resultatenrekening 2016; 
17. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering; 
18. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 
19. Statutenwijziging; 
20. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris; 
21. Kennisgeving; 
22. 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; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
Infrax-West van 6 juni 2017. 
 
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° Infrax West, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
11. TMVW — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:83) 
 
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; 
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Gelet op de statuten van TMVW; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van TMVW, goedgekeurd door de raad van bestuur 
op 30 maart 2017; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 mei 2017 voor de algemene vergadering van 30 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 30 juni 2017 zal beslissen over deze statuten-
wijziging; 
 
Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen de verplichte aanpassing aan het decreet inter-
gemeentelijke samenwerking realiseren; dat het de organisatie en de werking van TMVW 
betreft; 
 
Overwegende dat ingevolge de afsplitsing van de aanvullende activiteiten naar TMVS alle 
verwijzingen naar deze activiteiten uit de tekst van de statuten verdwijnen; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de van de statuten van TMVW, zoals vermeld in de agenda tot 
oproeping voor de algemene vergadering, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt de opdracht dit voorstel van statuten-
wijziging goed te keuren op de algemene vergadering van TMVW van 30 juni 2017. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de algemene vergadering van TMVW. 
 
 
 
 
12.1 TMVW — 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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 46; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een nieuwe afvaardiging moet aanduiden om het gemeentebestuur te verte-
genwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
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dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De heer Willy Rossignol, gemeenteraadslid, nationaal nummer 46.08.28-459.14, wonen-
de te 1770 Liedekerke Polulierenlaan nummer 24, wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur 
te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van TMVW. 
 
§ 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. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslis-
singen genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
12.2 TMVW — Algemene vergadering — Plaatsvervangend 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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 46; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een nieuwe afvaardiging moet aanduiden om het gemeentebestuur te verte-
genwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
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dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te 
duiden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Christel Van den Borre, gemeenteraadslid, nationaal nummer 70.03.09-400.45, 
wonende te 1770 Liedekerke Meeuwenlaan nummer 12, wordt afgevaardigd als plaatsvervan-
ger om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen van TMVW. 
 
§ 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, wanneer de effectieve vertegenwoor-
diger verhinderd is. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslis-
singen genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
13.1 TMVW — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat — I 
(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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 23 en artikel 44; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 23; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een nieuwe kandidaat moet voordragen voor de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge 
artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
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onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene 
vergadering van TMVW onder de voorgedragen kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Etienne Schouppe, gemeenteraadslid, nationaal nummer 42.07.24-343.62, wonende te 
1770 Liedekerke Kersenlarenlaan nummer 17, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad 
van bestuur van TMVW 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
13.2 TMVW — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat — II 
(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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 23 en artikel 44; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 23; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een nieuwe kandidaat moet voordragen voor de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge 
artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene 
vergadering van TMVW onder de voorgedragen kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
De heer Dirk Lodewijk, schepen, nationaal nummer 61.06.15-559.23, wonende te 
1770 Liedekerke Kleemputtenstraat nummer 88, wordt voorgedragen als kandidaat voor de 
raad van bestuur van TMVW 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
14. TMVW — Regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindiensten — Voordracht 
kandidaat 
(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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 35, artikel 36 en artikel 44; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een kandidaat moet voordragen voor het regionaal adviescomité Vlaams-
Brabant voor domeindiensten; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de leden van het regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindien-
sten benoemd worden door de algemene vergadering van TMVW onder de voorgedragen 
kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Dirk Lodewijk, schepen, nationaal nummer 61.06.15-559.23, wonende te 1770 Liede-
kerke Kleemputtenstraat nummer 88, wordt voorgedragen als kandidaat voor het regionaal 
adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindiensten van TMVW 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
15. TMVW — Regionaal adviescomité voor secundaire diensten — Voordracht kandidaat 
(NDC 901:83) 
 
De Gemeenteraad, 



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-05-18 

 
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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57; 
 
Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Water-
voorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 39, artikel 40 en artikel 44; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat 
de gemeenteraad een kandidaat moet voordragen voor het regionaal adviescomité Vlaams-
Brabant voor secundaire diensten; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de leden van het regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor secundaire 
diensten benoemd worden door de algemene vergadering van TMVW onder de voorgedragen 
kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Etienne Schouppe, gemeenteraadslid, nationaal nummer 42.07.24-343.62, wonende te 
1770 Liedekerke Kersenlarenlaan nummer 17, wordt voorgedragen als kandidaat voor het 
regionaal adviescomité voor secundaire diensten van TMVW 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
16. TMVW — Gewone algemene vergadering van 2017-06-30— 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 39, tweede lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — TMVW — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger — II; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2013 — TMVW — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger — III; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 mei 2016 — TMVW — Algemene vergadering —
Vertegenwoordiger; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2016 — TMVW — Algemene vergadering 
— Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbeheer 
(TMVW); 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 mei 2017 voor de gewone algemene vergadering van TMVW 
van 30 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVW; 
 
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. 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 2016 
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen 
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR) 
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités 
9. Benoeming van bestuurders 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: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de gewone algemene 
vergadering van TMVW van 30 juni 2017. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordigers 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° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
17. TMVW —Algemene vergadering van 2017-06-30— Mandaat 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 het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbeheer 
(TMVW); 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 5 mei 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW van 30 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVW; 
 
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. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het 

overlegorgaan houdende: 
a) omstandige motiveringsnota; 
b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organi-
satie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; 

c) een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de be-
drijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemo-
gelijkheden op de uitvoering; 

d) een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk regle-
ment; 

e) de presentatie “Oprichting TMVS”. 
2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 
3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de mede-

oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in 
speciën. 

4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig 
artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, 
vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng 
in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het 
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het de-
creet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvul-
lende Diensten door TMVW in TMVS. 

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter 
gelegenheid van diens oprichting. 

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 
8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in 

artikel 21 van de statuten. 
9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 
10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: 

a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; 

b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken 
vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitke-
ring van een scheidingsaandeel.   

12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van 
A-aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-
aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot 
uitkering van een scheidingsaandeel. 
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14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar 
F2aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK aandelen en de toekenning van 
een scheidingsaandeel. 

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de 
TK- en DK aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidings-
aandeel. 

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeen-
komstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het sta-
tutair doel. 

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig 
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair 
doel. 

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen 
inzake de wijziging van het statutair doel. 

20. Beslissing tot doelwijziging. 
21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW 

waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen 
van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te 
brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping 
van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW. 

23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 
24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 
25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen. 
26. Benoeming adviescomités TMVW. 
27. Machtiging tot coördinatie van de statuten. 
28. Machtiging administratieve formaliteiten. 
 
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 buitengewone algemene 
vergadering van TMVW van 30 juni 2017. 
 
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, in het bijzonder wat bepaald is in artikel 1 van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVW, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
18.1 TMVS — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
(NDC 901:280.8) 
 
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; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 31; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVS; 
 
Overwegende dat ingevolge de oprichting van de TMVS een afvaardiging moet aangeduid 
worden om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. De heer Willy Rossignol, gemeenteraadslid, nationaal nummer 46.08.28-459.14, wonen-
de te 1770 Liedekerke Polulierenlaan nummer 24, wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur 
te vertegenwoordigen op de stichtingsvergadering en de gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen van TMVS. 
 
§ 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. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de stichtingsvergadering en de algemene vergaderin-
gen afstemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad. 
De afgevaardigde zal in het bijzonder het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modali-
teiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS goed-
keuren tijdens de stichtingsvergadering. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening, voor kennisge-

ving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
18.2 TMVS — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
(NDC 901:280.8) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
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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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, eerste en derde alinea, en artikel 59 tweede alinea; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 31; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
TMVS; 
 
Overwegende dat ingevolge de oprichting van de TMVS een afvaardiging moet aangeduid 
worden om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad uit zijn leden een vertegenwoordiger aanduidt; dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene verga-
dering en dat van lid van een van de andere organen; 
 
Overwegende dat de vertegenwoordiger geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat 
ingevolge artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samen-
werking, onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een plaatsvervanger voor de vertegenwoordiger aan te 
duiden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Christel Van den Borre, gemeenteraadslid, nationaal nummer 70.03.09-400.45, 
wonende te 1770 Liedekerke Meeuwenlaan nummer 12, wordt afgevaardigd als plaatsvervan-
ger om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de stichtingsvergadering en de gewone 
en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS. 
 
§ 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, wanneer de effectieve vertegenwoor-
diger verhinderd is. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de stichtingsvergadering en de algemene vergaderin-
gen afstemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad. 
De afgevaardigde zal in het bijzonder het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modali-
teiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS goed-
keuren tijdens de stichtingsvergadering. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de gemeenteraad. 
Het vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVS, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor uitvoering. 
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19. TMVS — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat 
(NDC 901:280.8) 
 
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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 12 en artikel 29; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat ingevolge de oprichting van de TMVS de gemeenteraad een kandidaat kan 
voordragen voor de raad van bestuur; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge 
artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder; 
 
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene 
vergadering van TMVS onder de voorgedragen kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, nationaal nummer 55.09.10-474.56, wonende te 1770 
Liedekerke Laan I nummer 78, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van 
TMVS. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVS, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
20. TMVS — Regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor services — Voordracht kandidaat 
(NDC 901:280.8) 
 
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 bestuurshan-
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delingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 24, artikel 25 en artikel 29; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat ingevolge de oprichting van de TMVS de gemeenteraad een kandidaat kan 
voordragen voor het regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor services; 
 
Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn; 
 
Overwegende dat de leden van het regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor services 
benoemd worden door de algemene vergadering van TMVS onder de voorgedragen kandidaten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, nationaal nummer 55.09.10-474.56, wonende te 
1770 Liedekerke Laan I nummer 78, wordt voorgedragen als kandidaat voor het regionaal 
adviescomité Vlaams-Brabant voor services van TMVS. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVS, voor kennisgeving; 
2° de betrokkene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
21. TMVS — Algemene vergadering van 2017-06-30— Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901.1:280.8) 
 
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 39, tweede lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de ontwerpstatuten van Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 32 en artikel 33; 
 
Overwegende dat de oprichtingsvergadering van TMVS zal plaatshebben op 30 juni 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
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TMVS; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden vastgesteld; 
 
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 modaliteiten van de oprichting van TMVS, zoals 
vastgelegd in het oprichtingsbundel. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de stichtings-
vergadering zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad 
aangaande de oprichting van TMVS, in het bijzonder de benoemingen van de leden van de raad 
van bestuur en het regionale adviescomité van TMVS. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° TMVS, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
22.Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Jaarrekening 2016 
(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 
 
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 2016, 
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 9 maart 2017, ingediend door het centraal kerkbe-
stuur bij het gemeentebestuur op 28 april 2017; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 150 818,24 40 580,12 50 558,74 
Overboekingen   -136 517,03 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   -85 958,29 
Overschot/Tekort exploitatie 
2015 

  222 056,45 

Exploitatietoelage   136 098,16 
Overschot exploitatie   136 098,16 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

1 502 401,44 1 708 918,47 -206 517,03 

Overboekingen   136 517,03 
Investeringen eigen fin. boekjaar   -70 000,00 
Overschot/Tekort investeringen 
2015 

  0,00 

Overschot/Tekort investeringen   -70 000,00 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
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2016 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 2016 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. 
 
 
 
 
23. Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Jaarrekening 2016 
(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 2016, vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 21 maart 2017, ingediend door het 
centraal kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 28 april 2017; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 3 351,20 14 902,31 -11 551,11 
Overboekingen   0,00 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   -11 551,11 
Overschot/Tekort exploitatie 
2015 

  20 747,08 

Exploitatietoelage   17 953,85 
Overschot exploitatie   27 149,82 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

0,00 0,00 0,00 

Overboekingen   0,00 
Investeringen eigen fin. boekjaar   0,00 
Overschot/Tekort investeringen 
20155 

  0,04 

Overschot/Tekort investeringen   0,04 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
2016 is vastgesteld op 17 953,85 euro; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 15 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla 
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
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Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
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; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De jaarrekening van de kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap voor het jaar 
2016 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. 
 
 
 
 
24. Kerkfabriek parochie Sint-Amandus — Jaarrekening 2016 
(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 2016, 
vastgesteld bij besluit van de kerkraad van 10 april 2017, ingediend bij het gemeentebestuur op 
10 april 2017; 
 
Overwegende dat de parochie Sint-Amandus zich uitstrekt over het grondgebied van de ge-
meente Roosdaal en Liedekerke; 
 
Overwegende dat het financiële gedeelte van de jaarrekening de volgende totalen bevat: 
 

Exploitatie ontvangsten uitgaven saldo 
Exploitatie voor overboekingen 3 784,27 40 156,52 -36 372,25 
Overboekingen   0,00 
Exploitatie eigen fin. boekjaar   -36 372.25 
Overschot/Tekort exploitatie 
2015 

  20 158,82 

Exploitatietoelage   27 617.01 
Overschot exploitatie   11 403,58 

 
Investeringen ontvangsten uitgaven saldo 
Investeringen voor overboekin-
gen 

0,00 0,00 0,00 

Overboekingen   0,00 
Investeringen eigen fin. boekjaar   0,00 
Overschot/Tekort investeringen 
2015 

  24 050,22 

Overschot/Tekort investeringen   24 050,22 
 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de kerkfabriek voor het jaar 
2016 is vastgesteld op 27 617,01 euro; dat deze bijdrage voor de helft voor rekening van de 
gemeente is; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
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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, Rita Triest, Car-
la Van den  ouwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, 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 2016 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. 
 
 
 
 
25. Interlokale vereniging "Integratiepartners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw" (ADIL) — 

Rekening 2016 
(NDC 901:625:475.1) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 9, eerste lid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 — Interlokale vereniging "Integratie-
partners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw" — Oprichting — Overeenkomst; 
 
Gelet op de overeenkomst Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem - Liedekerke - 
Denderleeuw" goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016, in het bijzonder 
artikel 18, artikel 19 en artikel 21; 
 
Gelet op het jaarverslag 2016 en de rekening 2016 van ADIL, zoals vastgesteld door het be-
heerscomité in zitting van 11 april 2017; 
 
Overwegende dat deze rekening de volgende totalen bevat: 
 

Ontvangsten Uitgaven 
Overdrachten hogere 
overheid 

45 000,00 Personeel  

Overdrachten 
gemeente Liedekerke 
gemeente Affligem 
Gemeente Denderleeuw 

 
2 500,00 
2 500,00 
2 500,00 

Werkingskosten 
Werkingsuitgaven 

31 288,87 
4 958,71 

Overdrachten werknemers 159,36 
Totaal 52 659,36 Totaal 36 247,58 
  Saldo 16 411,78 

 
Overwegende dat elke deelnemer een financiële inbreng doet die even groot is; 
 



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-05-18 

Overwegende dat deze rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Liedekerke instaat voor de boekhouding van de 
interlokale vereniging; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot de afzonderlijke stemming over de volgende artikelen van de rekening; 
 
Artikel * wordt aangenomen met 
 
Er wordt over geen enkel artikel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De rekening van de interlokale vereniging "Integratiepartners Affligem - Liedekerke - Dender-
leeuw" voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd. 
Deze jaarrekening en het bijbehorend verslag maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De bijdrage voor het jaar 2016 van de gemeente Liedekerke in de werking van de interlokale 
vereniging wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3. 
Het saldo van de bijdrage voor het jaar 2016 van de deelnemers van de interlokale vereniging 
zal worden verrekend met de eerstvolgende bijdrage. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het 
jaarverslag worden verzonden naar: 
1° het gemeentebestuur van Affligem; 
2° het gemeentebestuur van Denderleeuw. 
 
 
 
 
26. Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Jaarrekening 2016 
(NDC 185.2:475.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 91, 2°, artikel 144, artikel 145 en artikel 
174, § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 4, artikel 30, artikel 32 en artikel 36; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstel-
sels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in 
het bijzonder artikel 5, artikel 6 en de artikelen 11 tot 13; 
 
Gelet op de jaarrekening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 
2016 , vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2017, inge-
diend bij het gemeentebestuur op 13 april 2017; 
 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een 
samenvatting van de algemene rekeningen; 
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Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat gevoerd is gedurende het financiële 
boekjaar en bestaat uit een toelichting over de financiële toestand en de aansluiting met de 
financiële nota; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening 
en de liquiditeitenrekening; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de 
staat van opbrengsten en kosten; 
 
Overwegende dat de liquiditeitenrekening voor het jaar 2016de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eind-budget Initieel 
budget 

I Exploitatiebudget (B-A) 142 634 135 010 135 010 
 A Uitgaven 1 851 462 2 451 769 2 451 769 
 B Ontvangsten 1 994 095 2 586 779 2 586 779 
       
II Investeringsbudget (B-A) 45 405 50 405 41 055 
 A Uitgaven 0 0 0 
 B Ontvangsten 45 405 50 405 41 055 
       
III Andere (B-A) -135 010 -135 010 -135 010 
 A Uitgaven 135 010 135 010 135 010 
  1 Aflossing financiële schulden 135 010 135 010 135 010 
  2 Toegestane leningen 0 0 0 
  3 Overige transacties 0 0 0 
 B Ontvangsten 0 0 0 
  1 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 
  2 Terugvordering van aflossing van 

financiële schulden 
0 0 0 

  3 Overige transacties 0 0 0 
       
IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 53 029 50 405 41 055 
       
V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 

boekjaar 
928 137 928 137 917 985 

       
VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 981 166 978 542 959 040 
       
VII Bestemde gelden (toestand op 31 decem-

ber) 
124 900 125 627 126 858 

       
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 856 265 852 915 832 183 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2016 de volgende 
totalen bevat: 
 

   BALANS ACTIVA Boekjaar 
I Vlotende activa 1 341 003,02 
 A Liquide Middelen en geldbeleggingen 903 226,90 
 B Vorderingen op korte termijn 396 720,64 
  1 Vorderingen uit ruiltransacties 103 384,26 
  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 293 336,38 
 C Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 
 D Overlopende rekeningen van het actief 0,00 
 E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 41 055,48 
     
II   Vaste activa 2 922 691,39 
 A Vorderingen op lange termijn 574 777,20 
  1 Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 
  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 574 777,20 
 B Financiële vaste activa 9 375,90 
  1  Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 
  2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 

entiteiten 
9 375,90 

  3 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 
  4 OCMW-verenigingen 0,00 
  5 Andere financiële vaste activa 0,00 
 C Materiële vaste activa 2 334 400,09 
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  1 Gemeenschapsgoederen 2 334 400,09 
   a  Terreinen en gebouwen 371 358,03 
   b  Wegen en overige infrastructuur 0,00 
   c  Installaties, machines en uitrusting 0,00 
   d  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 26 007,31 
   e  Leasing en soortgelijke rechten 1 937 034,75 
   f  Erfgoed 0,00 
  2 Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 
   a  Terreinen en gebouwen 0,00 
   b  Installaties, machines en uitrusting 0,00 
   c  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 
   d  Leasing en soortgelijke rechten 0,00 
  3 Overige materiële vaste activa 0,00 
   a  Terreinen en gebouwen 0,00 
   b  Roerende goederen 0,00 
 D Immateriële vaste activa 4 138,20 
     
TOTAAL ACTIVA 4 263 694,41 

 
   BALANS PASSIVA Boekjaar 
I Schulden 3 090 034,57 
 A Schulden op korte termijn 676 550,40 
  1 Schulden uit ruiltransacties 266 684,32 
   a. Voorzieningen voor risico’s en kosten 63 050,40 

   b. Financiële schulden 0,00 

   c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 203 633,92 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 265 786,84 
  3 Overlopende rekeningen van het passief 0,00 
  4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 144 079,24 
 B Schulden op lange termijn 2 413 484,17 
  1 Schulden uit ruiltransacties 2 413 484,17 
   a. Voorzieningen voor risico’s en kosten 279 354,58 

   1.Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 279 354,58 
   2.Overige risico’s en kosten 0,00 
   b. Financiële schulden 2 134 129,59 

   c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 
     
II Netto Actief 1 173 659,84 
     
     
TOTAAL PASSIVA 4 263 694,41 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het 
jaar 2016 de volgende totalen bevat: 
 

   STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 
I Kosten 1 908 784,44 
 A Operationele kosten 1 841 204,19 
  1 Goederen en diensten 303 307,77 
  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 731 180,77 
  3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 57 322,88 
  4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 728 485,94 
  5 Toegestane werkingssubsidies 20 663,28 
  6 Andere operationele kosten 243,55 
 B Financiële kosten 67 580,25 
 C Uitzonderlijke kosten 0,00 
  1 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 
  2 Toegestane investeringssubsidies 0,00 
     
II Opbrengsten 2 040 640,61 
 A Operationele opbrengsten 1 992 564,59 
  1 Opbrengsten uit de werking 445 800,98 
  2 Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 
  3 Werkingssubsidie 1 458 436,97 
   a  Algemene werkingssubsidies 909 968,64 
   b  Specifieke werkingssubsidies 548 468,33 
  4 Recuperatie specifieke kosten OCMW 83 555,08 
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  5 Andere operationele opbrengsten 4 771,56 
 B Financiële opbrengsten 46 601,58 
 C Uitzonderlijke opbrengsten 1 474,44 
     
III Overschot/Tekort van het boekjaar 131 856,17 
 A Operationeel overschot/tekort 151 360,40 
 B Financieel overschot/tekort -20 978,67 
 C Uitzonderlijk overschot/tekort 1 474,44 

 
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2016 765 037euro bedraagt; 
 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn voor het jaar 2016. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen, 
ingaande de dag na de ontvangst van de jaarrekening, worden verzonden naar: 
1° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor kennisgeving; 
2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
27. Onderwijs — Capaciteitsuitbreiding — Subsidiereglement 
(NDC 551.03:485.12) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;  
 
Gelet op het decreet van het basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder artikel 130, 
artikel 131, artikel 132 en artikel 142; 
 
Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op 
lokaal niveau, in het bijzonder artikel 3, artikel 11 en artikel 12; 
 
Gelet op de omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005 — Personeelsformatie scholen in het 
gewoon basisonderwijs; 
 
Gelet op de omzendbrief PERS/2012/08 van 15 oktober 2012 — Aanwending van het werkings-
budget voor aanwerving van personeel; 
 
Overwegende dat lager onderwijs kunnen volgen in de eigen gemeente als een basisrecht moet 
worden beschouwd voor scholieren; 
 
Overwegende dat er plaats tekort is in het aanbod van het basisonderwijs in de gemeente; dat 
niet alle scholieren in de eigen gemeente naar school kunnen; 
 
Overwegende dat het capaciteitstekort onder andere te maken heeft met de demografische 
groei; 
 
Overwegende dat een gemeentelijke subsidie de uitbreiding van de capaciteit van het basison-
derwijs wil stimuleren door het creëren van bijkomende klassen financieel aantrekkelijker te 
maken; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een subsidie aan het schoolbestuur van de instellingen voor 
basisonderwijs gevestigd op het grondgebied van de gemeente die een uitbreiding doen van 
hun capaciteit. 
 
Artikel 2. 
Het schoolbestuur richt zijn aanvraag voor subsidiëring tot het college van burgemeester en 
schepenen. De aanvraag moet voldoende gedocumenteerd zijn. De documentatie bevat onder 
andere een verantwoordingsnota, een beschrijving van de beschikbare leslokalen, een overzicht 
van de totale aanwending van het toegekende volledige lestijdenpakket, inclusief aanvullende 
lestijden, en de motivering waarom (een deel van) de werkingsmiddelen niet kan aangewend 
worden om personeelsleden aan te werven. 
 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist aan de hand van het voorgelegde dossier 
om de subsidie al dan niet toe te kennen. De beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen is gemotiveerd en heeft betrekking op één schooljaar. Voor elk schooljaar moet een 
nieuwe aanvraag worden ingediend. 
 
Artikel 4. 
De subsidie is bedoeld om het tekort in het lestijdenpakket van de school te compenseren, in 
geval van capaciteitsuitbreiding door splitsing van een klasgroep. 
De bijkomende aanstelling van een leerkracht gebeurt in het stelsel van tijdelijk personeelslid 
conform de bepalingen van de rechtspositieregeling. Contractuele aanstelling geeft geen recht 
op subsidiëring. 
 
Artikel 5. 
De uitbreiding van de capaciteit moet gebeuren met het vooruitzicht van een blijvend karakter. 
 
Artikel 6. 
De school moet reeds beschikken over de nodige leslokalen. De subsidie kan in geen geval 
gebruikt worden voor de fysieke uitbreiding van de school. 
 
Artikel 7. 
Betaling van de subsidie zal telkens gebeuren na voorlegging van de afrekening van het Vlaams 
ministerie van Onderwijs waarmee de loonkost wordt teruggevorderd van het schoolbestuur. 
Deze afrekening zal aangeven hoeveel lestijden er buiten het lestijdenpakket vallen, met in acht 
name van de werkelijke en de gepresteerde uren. 
 
Artikel 8. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking 
de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 9. 
Dit reglement zal worden meegedeeld aan de schoolbesturen die op het grondgebied van de 
gemeente basisonderwijs organiseren. 
 
 
 
 
28. Milieu — Volkstuintjes — Huishoudelijk reglement 
(NDC 637.74) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconve-
nant — Klimaatactieplan; 
 
Gelet op actie 28 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Opstart van een pilootpro-
ject rond volkstuinen in de Beysstraat, onder andere voor de bewoners van sociale woningen en 
het woon- en zorgcentrum; 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een perceel grond in de Beysstraat, met kadas-
trale gegevens: afdeling 2, sectie C, nummer 340e6; dat op dit perceel volkstuintjes kunnen 
aangelegd worden; 
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Overwegende dat na het uitdelen van flyers aan omwonenden er interesse bleek voor het 
gebruik van een volkstuintje; 
 
Overwegende dat de gebruikers van de volkstuintjes binnenkort beginnen met het bewerken 
van hun perceel; dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden zodat alles probleemloos 
verloopt; 
 
Overwegende dat de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een subsidie heeft 
verleend voor het project ‘Volktuintjes Beysstraat’, in kader van de projectoproep voor de 
aanleg en inrichting van volkstuinen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 — Voorwerp van de overeenkomst.  
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur stelt een perceel grond, gelegen in de Beysstraat, met kadastrale gege-
vens afdeling 2, sectie C, nummer 340e6, ter beschikking van gebruikers voor de inrichting van 
volkstuintjes. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Het gemeentebestuur wijst de percelen toe aan de gebruikers. De toewijzing gebeurt in 
volgorde van datum van aanvraag. Kandidaten worden genoteerd op een wachtlijst. 
 
§2. Het gemeentebestuur sluit met elke gebruiker een individuele gebruikersovereenkomst af 
voor één kalenderjaar. De overeenkomst wordt automatisch verlengd telkens voor één kalen-
derjaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Gebruik en onderhoud. 
 
Artikel 3. 
De gebruikers maken gebruik van hun volkstuintje en de moestuinbakken uitsluitend voor de 
behoeften van hun gezin. De gebruikers mogen de tuintjes niet gebruiken voor landbouwactivi-
teiten, handel of professionele, industriële of commerciële doeleinden. 
 
Artikel 4. 
§ 1. De gebruikers leven in het bijzonder de volgende verplichtingen na. 
1° De gebruiker zorgt als een goede huisvader voor zijn volkstuin. door regelmatig en over 

heel de oppervlakte keurig verzorgen en vrijhouden van onkruid. 
2° De gebruiker leeft in goede verstandhouding met de andere gebruikers en bezorgt geen 

last of schade. 
3° De tuinpercelen zijn bestemd voor de ecologische teelt van groenten en klein fruit. 
4° Eind april zijn de percelen zaai- en plantklaar. 
5° In december zijn alle percelen volledig vrij van planten en afval. 
6° Opgaand groen mag maximaal 1,50 meter hoog worden. 
7° De gebruiker onderhoudt de kanten en paden van het terrein, de composteerplaats en 

de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte volgens de ecologische principes. 
8° De gebruiker verwerkt ecologisch zijn groenafval afkomstig van het tuintje in de voorzie-

ne composteerplaats. De compostmeester zal de gebruikers hiervoor opleiden. 
9° De gemeentelijke groendienst voert de grotere onderhoudswerken uit, zoals het onder-

houd van de bomen en het gazon. 
10° Bij het verlaten van het terrein sluit iedere gebruiker de toegangspoort. Eelke gebruiker 

ontvangt een sleutel. 
11° Fietsen en motorvoertuigen moeten buiten het terrein gestald worden. 
12° Honden moeten aan de leiband. 
 
§ 2. Is niet toegelaten: 
1° Het aanplanten van vaste planten of bomen. 
2° Het inzaaien van gazon. 
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3° Het aanleggen van verhardingen. 
4° Het plaatsen van serres, kweektunnels of koude bakken.  
5° Het plaatsen van tuinhuisjes of bergingen. 
6° Het achterlaten op het terrein van niet composteerbare afval zoals flessen, plastiek, 

papier, enz. 
7° Het houden van kippen of andere dieren. 
8° Het maken van vuur. 
 
Artikel 5. 
Niet-gebruikers mogen de volkstuintjes niet betreden. Alleen de gemeentediensten en de 
gebruikers hebben vrije toegang. 
 
Hoofdstuk 3 — Ecologische principes. 
 
Artikel 6. 
De ecologische principes moeten steeds toegepast worden. 
1° Het gebruik van chemische meststoffen is verboden.  
2° Het gebruik van chemische onkruidverdelgers is verboden. Onkruid moet manueel 

verwijderd worden of voorkomen worden via bodembedekking. 
3° Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor ziekten en plagen is verboden. 

Indien nodig, kan men na overleg met de milieudienst gebruik maken van biologische be-
strijdingsmiddelen. 

 
Hoofdstuk 4 – Organisatie. 
 
Afdeling 1 – Het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 7. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit alle moestuingebruikers, de milieudienst en de compostmees-
ter. 
Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen op vooraf bepaalde tijdstippen. 
 
Artikel 8. 
Tijdens deze vergaderingen worden algemene afspraken gemaakt over het gebruik van de 
volkstuintjes en de toepassing van het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 9. 
Het dagelijks bestuur stelt één of meerdere personen aan die toezicht houden op correct 
gebruik van de tuintjes. De toezichter controleert of het reglement gerespecteerd wordt, zoekt 
samen met de gebruikers naar oplossingen bij problemen, en brengt regelmatig verslag uit aan 
het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 10. 
Bij de vaststelling van een overtreding op het huishoudelijk reglement zal de toezichter de 
overtreder mondeling hierop wijzen. Wanneer de overtreder geen gevolg geeft aan zijn opmer-
kingen, informeert de toezichter het dagelijks bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur kan de overtreder een schriftelijke verwittiging geven. 
 
Indien de overtreder binnen de dertig kalenderdagen geen gevolg geeft aan de schriftelijke 
verwittiging van het dagelijks bestuur, kan het college van burgemeester en schepenen de 
gebruiker de toegang tot de volkstuintjes verbieden. Dit verbod kan tijdelijk zijn, kan gelden 
voor een volgende gebruiksperiode. Het college van burgemeester en schepenen kan desnoods 
het perceel onmiddellijk opvorderen, zonder schadevergoeding of terugbetaling van de ge-
bruiksvergoeding. 
 
Afdeling 2 – De jaarvergadering. 
 
Artikel 11. 
§ 1. In december houdt het dagelijks bestuur een jaarvergadering. 
 
§ 2. Tijdens de jaarvergadering worden mogelijke aanpassingen aan het huishoudelijk regle-
ment, het gedrag van de gebruikers, enz. besproken. De jaarvergadering doet de nodige voor-
stellen aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
§ 3. Tijdens de jaarvergadering kan indien nodig een herverdeling van de tuintjes worden 
doorgevoerd. Als er geen consensus wordt bereikt, beslist het college van burgemeester en 
schepenen. 
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Hoofdstuk 5 – Vergoeding. 
 
Artikel 11. 
De gebruiksvergoeding voor een perceel van de volkstuintjes bedraagt 20 euro per jaar. 
 
Hoofdstuk 6 – Beëindiging. 
 
Artikel 12. 
Het gemeentebestuur en de gebruiker kunnen de gebruiksovereenkomst beëindigen. De opzeg-
ging gebeurt voor 1 november met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. 
 
Hoofdstuk 7 – Aansprakelijkheid. 
 
Artikel 13. 
De gebruiker gebruikt de bovengrondse infrastructuur (terreinafsluitingen, poorten, enz.) op 
eigen risico.  
 
Artikel 14. 
De gebruiker ontslaat de gemeente van alle aansprakelijkheid voor elk ongeval, geweld of 
discussie op de terreinen van de volkstuintjes, hierin begrepen de individuele percelen. De 
gemeente kan evenmin aangesproken worden voor enige schadevergoeding in geval van dief-
stal, schade of verdwijning van materialen of vruchten van gebruikers. 
 
Artikel 15. 
De huurder betaalt een waarborg van 15 euro voor de sleutel van de toegangspoort. De waar-
borg wordt terugbetaald bij het beëindigen van de overeenkomst en teruggave van de sleutel. 
 
Hoofdstuk 8  – Slotbepalingen. 
 
Artikel 16. 
Voor het jaar 2017 begint de ter beschikking stelling van de volkstuintjes in de loop van de 
maand mei en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 17. 
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 18. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
 
 
 
29. Milieu — Samenwerkingsovereenkomst 'Kyoto in de Wijk’ 
(NDC 637.74) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant — 
Ondertekening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconve-
nant — Klimaatactieplan; 
 
Gelet op actie 16 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Renovatie aan huis - ther-
moscans van particuliere woningen; 
 
Gelet op de ondersteuning van Ecolife voor dit klimaatproject als kandidaat voor de Vlaams-
Brabantse klimaatgemeente 2016; 
 
Overwegende dat van 14 september tot 30 november 2017 de Kyotomobiel in de gemeente zal 
staan; dat inwoners hier terecht kunnen voor gratis advies over energie en energiefacturen; dat 
inwoners tegen betaling een huisscan op warmte- en koudelekken kunnen aanvragen; 
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Overwegende dat voor een huisscan 50 euro wordt aangerekend; dat het gemeentebestuur een 
tussenkomst verleent om de toegankelijkheid te verhogen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur neemt deel aan het project Kyotomobiel. 
 
Artikel 2. 
De overeenkomst met vzw Pajopower betreffende ‘Kyoto in de wijk’ wordt goedgekeurd. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Deze overeenkomst zal worden 
ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 3. 
§ 1. Het gemeentebestuur verleent een tussenkomst van 20 euro per uitgevoerde huisscan. 
Deze tussenkomst bedraagt 45 euro voor beschermde afnemers. Beschermde afnemers zijn zij 
die zich in een sociaal behartenswaardige situatie bevinden. De medewerker van Pajopower 
stelt dit ter plaatse vast. 
 
§ 2. Deze tussenkomst wordt rechtstreeks uitbetaald aan Pajopower op voorlegging van een 
ondertekende staat van uitgevoerde energiescans. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar Pajopower, voor uitvoe-
ring. 
 
 
 
 
30. 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 
reglement, in het bijzonder artikel 19; 
 
Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de 
gemeentesecretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat en op het extranet 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 20 april 2017 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 twaalf maanden. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
 
Aangenomen door de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Etienne Schouppe 
Gemeentesecretaris  Voorzitter 
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