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BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-09-15 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 252, § 2, van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 15 september 2016 de volgende beslissingen getrof-

fen: 

 

1 Gemeenteraad — Ontslagneming gemeenteraadslid 
De gemeenteraad neemt akte van het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde Segers (CD&V) 

als gemeenteraadslid. 

 

2 Gemeenteraad — Installatie opvolger 
Mevrouw Carla Van den houwe is de opvolger in de gemeenteraad voor de lijst nummer 7 

(CD&V). Nadat is vastgesteld dat zij nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, 

en zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevindt, legt zij de eed af. Vanaf dan zetelt zij 

in de gemeenteraad. 

 

3 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 20 oktober 2016. 

 

4 Gemeenteraad — Ranglijst gemeenteraadsleden — Wijziging 
Door de installatie van een nieuw gemeenteraadslid verandert de volgorde van de gemeente-

raadsleden op de ranglijst.  

 

5 Vereniging voor Openbaar Groen — Algemene vergadering — Vertegen-

woordiger 
Door het ontslag van mevrouw Hilde Segers als gemeenteraadslid vervalt haar mandaat in de 

algemene vergadering van VOG. De gemeenteraad duidt mevrouw Carla Van den houwe als 

vertegenwoordiger aan. 

 

6 Infrax West — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
Door het ontslag van mevrouw Hilde Segers als gemeenteraadslid vervalt haar mandaat in de 

algemene vergadering van Infrax West. De gemeenteraad duidt mevrouw Carla Van den 

houwe als vertegenwoordiger aan. 
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7 Infrax West — Algemene vergadering van 2016-10-24 — Mandaat verte-

genwoordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

8 CIPAL — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger 
Door het ontslag van mevrouw Hilde Segers als gemeenteraadslid vervalt haar mandaat in de 

algemene vergadering van CIPAL. De gemeenteraad duidt mevrouw Carla Van den houwe als 

plaatsvervanger aan. 

 

9 Finilek — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat 
Door het ontslag van mevrouw Hilde Segers als gemeenteraadslid vervalt haar mandaat van 

bestuurder bij Finilek. De gemeenteraad draagt mevrouw Carla Van den houwe voor als kan-

didaat bestuurder. 

 

10 Iverlek — Algemene vergadering van 2016-10-03 — Mandaat vertegen-

woordiger 
De 7 distributienetbeheerders beslisten tot een fusie vanaf 1 januari 2016. De voorwaarden 

voor deze fusieoperatie zijn nog niet vervuld. Voor de traditionele agendapunten is er een al-

gemene vergadering van Iverlek als ex-distributienetbeheerder. De algemene vergadering van 

Eandis Assets behandelt de andere agendapunten. 

Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

11 Eandis Assets — Statutenwijziging 
Als gevolg van de toetreding van een private deelnemer zijn in diverse artikelen tekstuele 

aanpassingen noodzakelijk. Deze treden pas in werking bij de effectieve intrede van de priva-

te deelnemer en de realisatie van de kapitaalsverhoging. 

 

12 Eandis Assets — Algemene vergadering van 2016-10-03 — Mandaat ver-

tegenwoordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. Dit alles gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van 

de fusie van de 7 distributienetbeheerders. 

 

13 TMVW — Statutenwijziging 
Om niet onderworpen te zijn aan de rechtspersonenbelasting zal TMVW geen dividenden 

meer uitkeren. De mogelijkheid tot uitkering van dividenden verdwijnt uit de statuten. 
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14 TMVW — Kapitaalverhoging 
Aangezien TMVW geen dividenden meer uitkeert, wordt de nog niet uitgekeerde winst inge-

bracht in het kapitaal. Hiervoor is de instemming van elke vennoot vereist. De kapitaalverho-

ging gebeurt door uitgifte van nieuwe aandelen. Het aandeel van de gemeente in de kapitaals-

verhoging omvat 4 063 F2-aandelen voor een nominale waarde van € 101 575,00. 

 

15 TMVW — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger 
Door het ontslag van mevrouw Hilde Segers als gemeenteraadslid vervalt haar mandaat in de 

algemene vergadering van TMVW (IC). De gemeenteraad duidt mevrouw Carla 

Van den houwe als vertegenwoordiger aan. 

 

16 TMVW — Algemene vergadering van 2016-10-28 — Mandaat vertegen-

woordigers 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordigers krijgen opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering 

goed te keuren. 

 

17 TMVS — Oprichting overlegorgaan 
In het kader van de transitie wil TMVW de activiteiten van de divisie aanvullende diensten 

onderbrengen in een nieuw op te richten dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkings-

verband: Tussengemeentelijke Maatschappij voor Service (TMVS). Dit vereist vooreerst de 

opstart van een overlegorgaan, dat zal gevormd worden door de A-vennoten Destelbergen, 

Liedekerke en Nevele. 

 

18 TMVS — Oprichting overlegorgaan — Vertegenwoordiging — I & II 
Zie vorig agendapunt.  

De gemeenteraad duidt de heer Luc Wynant als vertegenwoordiger en mevrouw Dorette 

Heymans als plaatsvervanger aan die zullen deelnemen aan de besprekingen in het kader van 

de oprichting van een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband: Tus-

sengemeentelijke Maatschappij voor Service (TMVS). 

 

19 Patrimonium — Rozenlaan / Resedalaan— Verwerving wegzate — Voor-

waarden — I tot III 
Voor de realisatie van de heraanleg van de Rozenlaan en de Resedalaan zijn onteigeningen 

noodzakelijk. Deze gebeuren volgens het goedgekeurde onteigeningsplan. Drie eigenaars 

hebben zich akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente tot aankoop in der minne. 

 

20 Stationsomgeving — Concessie beheer betalend parkeren — Addendum 

overeenkomst 
City Parking nv heeft een concessie voor het beheer van het betalend parkeren. De concessie-

houder staat in voor het plaatsen van de parkeerautomaten in de stationsomgeving, de controle 

in de zones met betalend parkeren en de zones met beperkte parkeerduur. De concessieover-

eenkomst eindigt op 17 november 2016. Omwille van de werken in de stationsomgeving 

wordt de concessieovereenkomst verlengd tot 31 augustus 2018. 
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21 Wegverkeer — Meersstraat — Aanvullend reglement 
In de Meersstraat komt er ter hoogte van de woning nummer 98 een parkeerverbod. Met deze 

maatregel zal de bewoner van de woning aan de overzijde van de straat minder hinder onder-

vinden bij het in- en uitrijden van zijn garage. 

 

Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens 

de openingsuren van het gemeentehuis. 

 

 

Liedekerke  

 

Voor de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 
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