uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENIRUMSTAD

Gemeenteraad
l6 novembe¡ 2015

Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - eerste bijzondere algemene
vergadering dd. 1 december 2015 - goedkeuring statutenwijzing - vaststelling mandaat.
aanwezrg Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan

BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,

Ovenvegende dat de stad Eeklo is aangesloten bij de IGS Westlede;
Gelet op de aangetekende brief van 31 augustus 2015 van de IGS Westlede, waarbij de stad wordt uitgenodigd om deel

te nemen aan de eerste bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 en waarbij de agenda van

deze

vergadering is gevoegd;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van de IGS Westlede, inzonderheid het artikel 43;
Ovenruegende dat de gemeenteraad de kans krijgt om over de agenda van de algemene vergadering een debat te
voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt
op de algemene vergadering van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en zijn wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de IGS Westlede, inzonderheid het
artikel43.

Artikel2
Aan de (plaatsvervangend) vertegenwoordiger wordt mandaat gegeven tot goedkeuring van het agendapunt van de
eerste bijzondere algemene vergadering van de IGS Westlede dd. 1 december 2015:
1. Wijziging statuten - artikel 43.

Artikel3
De (plaatsvervangend) vertegenwoordiger beschikt voor elk van deze mandaten over het totaal aantal stemmen waarop
de stad recht heeft bij de IGS Westlede.
Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen

stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)

(Vertegenwoordiger Rosita Meiresonne/plaatsvervanger: schepen Van den Driessche: aangeduid voor de ganse legislatuur.)
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AANGETEKEND

Bijzondere Atgemene Vergadering
Geachte
Op dinsdag 1 december 2015 heeft een Bijzondere Atgemene Vergadering ptaats.

Het betreft de statutenwijziging van artiket 43. Deze wijziging is een vereiste van
FOD Financiën om onderworpen te btijven aan de rechtspersonenbetasting.
ln bijtage vindt u votgende documenten:
- Agenda
- Wijziging statuten
Na deze vergadering volgt de Atgemene Vergadering zoats voorzien in artikel 44.
De uitnodiging voor deze vergadering wordt op 8 oktober verstuurd.

Uw gemeente heeft MEIRESONNE Rosita
ats vertegenwoordiger aangeduid tot het einde van de legistatuur.

Met de meeste hoogaChting

('(
ln opdracht van de Raad van Bestuur,

¿.Kris

CO,ENEGRACHTS

Secpetaris

IBAN: BE15 0910 0346

3030

BIC: GKCCBEBB Bf.W. : BE

Sofie BRACKE

Voorzitter
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BIJZON DERE ALGEMEN E VERGADERING

dinsdag

I december 2015
19.00 uur

AGENDA

1. Wijziging statuten - artikel, 43

Ter info:

Uitertijk negentig kalenderdagen voor de atgemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordeten, wordt een door de raad van bestuur opgestetd ontwerp aan
atle deelnemers voorgetegd. De beslissingen ter zake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepaten het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de atgemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
De deelnemers die nataten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor
te teggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaatt het mandaat van
hun vertegenwoordiger op de atgemene vergadering.

Aanstuitend votgt de Atgemene vergadering zoats voorzien in artikel 44 van het decreet
houdende de intergemeentetijke samenwerking.
De agenda voor deze vergadering wordt op I oktober verstuurd.
A,fgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 65, tweede líd, von dit
decreet, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop
van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strotegíe voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur
opgestelde begroting staat op de agendavan deze vergadering.

Tot op heden werden geen dividenden uitgekeerd door

IGS WESTLEDE.
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Agendapunt

I

van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1/1212015

Wijziging statuten - artikel 43
HUIDIG:

Artikel 43 :
Het batig satdo van de resuttatenrekening in dewetke alle lasten en onkosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig satdo zal ats
votgt verdeetd worden :
a)

vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettetijk reservefonds, tot

dit één tiende van het maatschappetijk kapitaal zal bereikt hebben.
b) een dividend van maximum 5 ten honderd aan de deetnemers uit te betaten naar
evenredigheid van het gestort bedrag op hun maatschappetijke aandeten. (Wordt geschrapt.)

c) de overbtijvende winst zal overgedragen worden naar de beschikbare reserves.
(Wordt gewijzigd.)

heeft nochtans het recht, op voorstel van de raad van bestuur, na de voorafneming van de wettetijke reserve, het geheet van de te verdeten
winst naar de beschikbare reserve over te brengen of geheel of gedeettetijk op het votgende boekjaar te boeken. (Wordt geschrapt.)
De atgemene vergadering

NIEUW:

Artiket 43
Het batig saldo van de resuttatenrekening in dewetke atle lasten en kosten en afschrijvingen zijn opgenomen, maakt eventueel de netto winst uit. Dit batig satdo zal ats votgt
verdeetd worden :

vijf ten honderd voorafneming voor het vormen van het wettetijk reservefonds, tot
dit één tiende van het maatschappetijk kapitaal zal bereikt hebben.
a)

b) de overbtijvende winst zal overgedragen worden naar de reserves
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