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OPENBARE ZITTING
In een kort In Memoriam brengt de burgemeester hulde aan oud-collega Marcel Roegiers, die op
15 november 2016 is overleden. De burgemeester schetst de loopbaan van de heer Roegiers als
OCMW- en gemeenteraadslid, schepen en hoofdinspecteur van politie.
Dan wordt, ter nagedachtenis aan de heer Roegiers en van de slachtoffers van de recente aanslagen
in Parijs, één minuut stilte in acht genomen.
1.

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Tevredenheidsmeting De Lijn – neemt Eeklo deel aan deze enquête?.
Raadslid Gysels verwijst naar de eerste “Tevredenheidsmeting” die in 2012 bij de lokale
besturen door De Lijn werd georganiseerd.
Nu wordt dit najaar voor de tweede maal een dergelijke meting gepland. Deze wordt
uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau PROFACTS.
Alle domeinen komen daarbij aan bod, als daar zijn:
o De organisatie van omleidingen
o De derde-betalerssystemen
o De doorstroming van bussen
o De halteaccommodatie
o De communicatie voor inwoners en gemeenten, enz…
Het schepencollege van elke gemeente ontving een brief waarin de meting werd
aangekondigd.
Sinds 9 oktober is PROFACTS gestart met telefonische werving, waarbij de contactpersonen
kunnen kiezen om de vragenlijst online of telefonisch te beantwoorden.
Deelnemen aan de enquête is niet verplicht en zal afgerond zijn half december.
Haar vraag is: “Neemt Eeklo deel aan deze toch belangrijke enquête?”
Schepen De Waele antwoordt dat de enquête, namens het stadsbestuur, online werd
beantwoord de mobiliteitsambtenaar en de communicatieambtenaar.
De schepen bevestigt aan raadslid Gysels dat, wanneer we de analyse van De Lijn ontvangen,
de gemeenteraadsleden feedback zullen krijgen.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Nieuwe personeelsformatie - gemeenteraadscommissie.
Raadslid Windey verwijst naar de gemeenteraad van oktober 2015, waar het agendapunt
m.b.t. de nieuwe personeelsformatie op verzoek van de burgemeester werd uitgesteld naar
de zitting van 16 november. Er zou een voorafgaandelijke gemeenteraadscommissie
bijeengeroepen worden waarbij de voorzitters van de advies- en beheersraden zouden
uitgenodigd en gehoord worden.
Tenzij vergissing is dit op heden niet gebeurd en is dit punt ook niet geagendeerd op de
gemeenteraad van 16 november.
Graag vernam hij wat de redenen zijn waarom de gedane belofte niet gehouden wordt en
wanneer het uitgestelde agendapunt uiteindelijk zal behandeld worden.
De burgemeester antwoordt dat de behandeling van het dossier is voorzien in de
gemeenteraadscommissie van 25 november 2015, waarbij ook de voorzitters van de
adviesraden zullen worden uitgenodigd.
-

Huisvesting politie.
Raadslid Windey heeft vernomen dat, voor de huisvesting van de politie een - zoveelste studie is uitgevoerd. Deze zou als resultaat hebben dat de renovatie van het huidige gebouw
aan de Tieltsesteenweg zowat de duurste optie is.
Ik vernam graag welk gevolg aan deze studie zal gegeven worden.
Opteert men, zoals SMS reeds maanden geleden voorstelde, voor een nieuwbouw ter hoogte
van de Ringlaan? Zijn daarvoor de nodige begrotingsmiddelen voorzien? Zal de stad Eeklo
voor een oplossing zorgen of zal het initiatief uitgaan van de Politiezone?
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De burgemeester antwoordt dat nog geen keuze werd gemaakt.
De door de politiezone aangestelde consulent heeft een analyse opgemaakt waarin
verschillende alternatieven worden toegelicht. Hiervan werd verslag uitgebracht aan de
politieraad, waarin elke gemeenteraadsfractie is vertegenwoordigd.
Er is overeengekomen dat het eindadvies beschikbaar zou zijn tegen 1 december 2015,
waarna het dossier aan de respectieve bestuursorganen zal worden voorgelegd.
Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
- Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem.
Luc Van de Velde verwijst naar de werken t.h.v. de Sint-Laureinsesteenweg, waardoor de
doorgang richting Sint-Laureins niet meer mogelijk is. Het verkeer op de N9 komende van
Maldegem (en ook komende van Eeklo) wordt ter hoogte van Adegem (Oude Staatsbaan)
richting brug over het kanaal in Balgerhoeke doorgestuurd. Ter hoogte van de brug in
Balgerhoeke wordt het verkeer door Balgerhoeke terug naar de N9 gestuurd. Dit is verre van
logisch en bovendien onnodig zwaar belasten van de Balgerhoekestraat (N455).
Hij stelt voor dat overleg wordt gepleegd met het gemeentebestuur van Maldegem om de
wegwijzers aan de Oude Staatsbaan van Adegem aan te passen (het bord van Sint-Laureins
afplakken) zodat het verkeer dat van Maldegem afkomt en naar Sint-Laureins moet, rechtdoor
wordt gestuurd (dus op de N9 blijft) en zo via de TEUT richting Sint-Laureins kan.
Schepen De Waele vindt dit een goed voorstel. Het is ook gunstig geadviseerd door de politie.
Er werd vandaag een mail gestuurd naar AWV, als verantwoordelijke wegbeheerder, met de
vraag om dit aan te passen.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Evaluatie strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017.
Raadslid De Graeve verwijst naar het “strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-17”, dat
meer dan anderhalf jaar geleden de goedkeuring genoot, werden een reeks knelpunten
aangebracht. In casu i.v.m. de sociale overlast ging alles in kaart gebracht worden, rekening
houdende met nodige tijdspanne van vijftien (!) maanden. Tot heden is de raad hiervan niet
op de hoogte gebracht?
Financieel vindt hij bij het budget hiervan niets terug, wetende dat er jaarlijks ruim 68K € zou
vrijgemaakt worden voor de totale problematiek van probleemwijken, -gezinnen en de sociale
overlast in het algemeen.
Graag had hij een tussentijdse evaluatie gekregen, van zowel de situatie der
probleemgebieden en de financiële inspanning en besteding voor dit en de komende jaren.
De burgemeester antwoordt dat geregeld wordt gerapporteerd in de politieraad, o.a. in
verband met de overlastfenomenen. Dit dossier werd daar ook toegelicht vanuit de politionele
taken.
Er is ook een hoofdinspecteur aangesteld die verantwoordelijk is voor het thema ‘overlast’.
Op basis van PV’s en binnengekomen meldingen werd gewerkt op 5 grote assen, waar
gerichte acties worden gehouden, bv. Krügerdomein.
In een periode van 3 jaar werden heel goede resultaten bereikt en werd de overlast quasi
gehalveerd.
Wat de budgettaire voorzieningen betreft verwijst de burgemeester naar het beleidsitem 049000 Strategisch veiligheidsplan van stad Eeklo. Voor meer uitleg kan het raadslid zich wenden
tot de bevoegde ambtenaar in de stedelijke jeugddienst, mevrouw Roos Bekaert.
Op vraag van het raadslid geeft de burgemeester nog een overzicht van de probleemwijken,
o.a. Heldenpark, omgeving sporthal en zwembad, Melkerij, enz.
De burgemeester houdt er ook aan om de politie te feliciteren voor de goede resultaten.
Op vraag van de heer Wilfried Van Kerrebroeck, gemeenteraadslid, namens CD&V+:
- Herdenkingsmoment op 1 november op de stedelijke begraafplaats.
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Raadslid Van Kerrebroeck stelt dat de vieringen vanwege de stad Eeklo omtrent 775 jaar
stadsrechten binnenkort worden afgesloten. Eén van de onderdelen van deze veelvuldige
activiteiten rond 775 jaar stadsrechten waren een aantal concerten en muzikale
omkaderingen. Een aantal daarvan werd in onze stad uitgevoerd in samenwerking met het
Festival van Vlaanderen.
Recent vonden op de stedelijke begraafplaats op 1 november een aantal korte muzikale
optredens plaats van muzikale duizendpoot Geert Faes. Dit op verschillende tijdstippen op
die dag en in het kader van 775 jaar Eeklo. Deze optredens vonden plaats onder de naam
“Geert condol-eert”.
Heel wat kerkhofbezoekers konden op 1 november proeven van deze passende en
ingetogen muziek tijdens hun jaarlijks bezoek aan hun dierbare overledenen op het kerkhof.
Dit lag er onberispelijk bij en het was een warme, stralende nazomerdag.
Om 11 uur werden de namen van heel wat overledenen geproclameerd en enkele overleden
Eeklonaars werden door het stadsbestuur, in aanwezigheid van een familielid, geëerd met
een bloemetje. Dit eerbetoon werd gebracht samen en afgewisseld met een passende
muzikale begeleiding door Geert Faes.
Naar ik vernam van heel wat aanwezigen werd deze formule zeer gesmaakt en
gewaardeerd. Iedereen vond dit een ingetogen moment om gestorven familie en vrienden te
herdenken. Dit geeft een gevoel van samenhorigheid bij het herdenken van onze overleden
stadsgenoten in deze individualistische en soms afstandelijke maatschappij waarin wij leven.
Ook op andere begraafplaatsen in heel wat steden en gemeenten worden rond dit tijdstip op
het kerkhof de namen van overledenen in herinnering gebracht door het stads- of
gemeentebestuur.
Zijn vraag aan het stadsbestuur: kan dergelijk ingetogen herdenkingsmoment op de
stedelijke begraafplaats, met bijpassende muzikale omkadering, jaarlijks herhaald worden
rond 1 november?
Schepen Van den Driessche beaamt dat dit een mooi initiatief was, waarover ook zij veel lof
heeft gehoord. Het schepencollege zal zeker onderzoeken of we volgend jaar opnieuw een
dergelijk herdenkingsmoment kunnen organiseren.
Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Intentieverklaring stad Eeklo/bouwbedrijf.
Raadslid Lampaert verwijst naar een schepencollegeverslag van eind september 2015, met
betrekking tot een intentieverklaring tussen de stad Eeklo en een projectontwikkelaar i.v.m.
het project Paterskerk. Zij vraagt zich af of de stad dergelijke intentieverklaring kan
ondertekenen? Is dit verenigbaar met de wetgeving op de overheidsopdrachten? De
intentieverklaring werd door het college niet ondertekend en betrokken bouwonderneming zou
worden betrokken bij de workshops rond de Paterskerk. Werden daar ook anderen
bouwondernemingen bij betrokken?
Schepen D’Haeseleer antwoordt dat de intentieverklaring inderdaad niet door het college werd
ondertekend. Het is evenwel niet ongebruikelijk dat projectontwikkelaars in een voortraject
een gesprek aangaan met het stadsbestuur en de dienst stedenbouw over hun eventuele
bouwplannen.
Waarop raadslid Lampaert nog repliceert dat dergelijk voorstel eigenlijk niet op het college
moet komen, maar onmiddellijk dient te worden afgewezen.
2.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 oktober 2015.

Na de tussenkomst van raadslid Luc Vandevelde wordt het verslag van de vergadering van de
gemeenteraad dd. 19 oktober 2015 unaniem goedgekeurd.
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3.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

De raadsleden hebben kennis kunnen nemen van het desbetreffende bundel.
Het bundel bevat een mededeling van ZEH Deken Van Wilder i.v.m. de opvang van vluchtelingen door
het dekenaat.
De burgemeester geeft nog een beknopte toelichting over de aanpak van de
vluchtelingenproblematiek op lokaal en interlokaal vlak. Er is ook overleg geweest met de gouverneur
en op 2 december 2015 is een vergadering gepland met de bevoegde staatssecretaris.
4.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede – eerste bijzondere
algemene vergadering van 1 december 2015 – goedkeuring statutenwijziging –
vaststelling mandaat.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft schepen De Waele de zitting tijdelijk verlaten.
De punten 4 en 5 worden samen toegelicht door de heer burgemeester.
Dan neemt de raad de volgende beslissingen:
De gemeenteraad,
Overwegende 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;
Overwegende 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 met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de IGS Westlede,
inzonderheid het artikel 43.
Artikel 2
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.
Artikel 3
De (plaatsvervangend) vertegenwoordiger beschikt voor elk van deze mandaten over het totaal aantal
stemmen waarop de stad recht heeft bij de IGS Westlede.
5.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – tweede
bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – vaststelling mandaat.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft schepen De Waele de zitting tijdelijk verlaten.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad Eeklo is aangesloten bij de IGS Westlede;
Gelet op de brief van 8 oktober 2015 van de IGS Westlede, waarbij de stad wordt uitgenodigd om deel
te nemen aan de tweede bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 en waarbij de
agenda van deze vergadering is gevoegd;
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Overwegende 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 met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de tweede bijzondere algemene
vergadering van de IGS Westlede dd. 1 december 2015 en aan de afzonderlijke agendapunten:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 2 juni 2015.
2. Activiteiten en strategie.
3. Begroting 2016.
4. Wijziging samenstelling raad van bestuur.
Artikel 2
Aan de (plaatsvervangend) vertegenwoordiger wordt mandaat gegeven tot goedkeuring van de
agendapunten van de ze tweede bijzondere algemene vergadering van de IGS Westlede dd.
1 december 2015:
Artikel 3
De (plaatsvervangend) vertegenwoordiger beschikt voor elk van deze mandaten over het totaal aantal
stemmen waarop de stad recht heeft bij de IGS Westlede.
6.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - buitengewone
algemene vergadering van 3 december 2015 – vaststelling mandaat – aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft schepen De Waele de zitting tijdelijk verlaten.
Na de toelichting door de heer burgemeester neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de aangetekende brief van Veneco² dd. 9 oktober 2015, waarbij de stad wordt uitgenodigd
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Veneco² die plaatsvindt op
3 december 2015 en waarbij de agenda van deze vergadering is gevoegd;
Overwegende dat de agenda van deze buitengewone algemene vergadering als volgt werd bepaald:
1. Akteneming/goedkeuring verslag 55ste jaarvergadering dd. 30 juni 2015
2. Werkprogramma en begroting 2016
3. Benoeming bestuurders;
Gelet op de toelichting van de agendapunten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en zijn
wijzigingen;
Overwegende dat de stad ten volle haar rol wil spelen als aandeelhouder van Veneco²; dat het dan
ook nodig is dat de stad zich uitspreekt ten aanzien van de punten die werden aangebracht op de
agenda van de hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering van Veneco²;
Gelet op de statuten van Veneco², waarin wordt bepaald dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering dient te
worden herhaald;
Overwegende dat het mandaat van vertegenwoordiger onverenigbaar is met het mandaat van
bestuurder in deze intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die
plaatsvindt op 3 december 2015:
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1. Akteneming/goedkeuring verslag 55ste jaarvergadering dd. 30 juni 2015
2. Werkprogramma en begroting 2016
3. Benoeming bestuurders.
Artikel 2
De heer Freddy Depuydt, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Karel Temmermanstraat 5, wordt
aangeduid om de stad Eeklo te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van
Veneco² die plaatsvindt op 3 december 2015.
Artikel 3
De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300 wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Eeklo op de buitengewone algemene
vergadering 2014 van Veneco² die plaatsvindt op 3 december 2015.
Artikel 4
Aan de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger van de stad Eeklo, houder van 184 aandelen, die zal
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco²
die plaatsvindt op 3 december 2015 om 20.00 uur in het Huis van de Bouw te 9052 Zwijnaarde,
Tramstraat 59, wordt het mandaat gegeven om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en -in
het algemeen- het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Artikel 5
De (plaatsvervangende) vertegenwoordiger beschikt over het totaal aantal stemmen waarop de stad
recht heeft bij Veneco².
7.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – buitengewone
algemene vergadering dd. 16 december 2015 – vaststelling mandaat.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft schepen De Waele de zitting tijdelijk verlaten.
De punten 7 en 8 worden samen toegelicht door de heer burgemeester.
Dan neemt de raad de volgende beslissingen:
De gemeenteraad,
Gelet op de deelname van de stad aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
“Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, afgekort tot Finiwo;
Gelet op de oproep aan de stad om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Finiwo, die bijeengeroepen wordt op 16 december 2015 per aangetekend schrijven van 13 oktober
2015;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene
vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 9 oktober 2015 de strategie voor het boekjaar
2016 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo op 9 oktober 2015 de begroting heeft opgesteld;
Gelet op het verzoek van de raad van bestuur van Finiwo om de voorgestelde statutaire benoemingen
goed te keuren;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en zijn
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten en alle afzonderlijke punten van de
agenda van de algemene vergadering van Finiwo dd. 16 december 2015:
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1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De beslissingen van de gemeenteraad van 15 april 2013, waarbij de gemeenteraadsleden Caroline
D’Aubioul en Odette Van Hamme worden aangeduid respectievelijk als vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Eeklo in de algemene vergaderingen van Finiwo
voor de huidige legislatuur, worden bevestigd.
Artikel 3
Aan de (plaatsvervangend) vertegenwoordiger van de stad, die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finiwo op 16 december 2015, wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden in verband met de te
behandelen agendapunten, cfr. artikel 1.
8.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – buitengewone
algemene vergadering dd. 16 december 2015 – goedkeuring agendapunten, fusieoperatie inclusief statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder en
vaststelling mandaat.

Tijdens de behandeling van dit dossier heeft schepen De Waele de zitting tijdelijk verlaten.
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan
de opdrachthoudende vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen;
Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15 september 2015 waarbij de stad werd opgeroepen om deel
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO, die op 16 december
2015 plaatsheeft in Het Godshuis, Leemweg 11 te 9980 Sint-Laureins;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat werd uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
dd. 7 september 2015 en aan de stad werd overgemaakt;
Overwegende dat er zich nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale
productie en de hernieuwbare en duurzame energie aandienen;
Overwegende dat in functie van deze uitdagingen aanpassingen en uitbreidingen van de infrastructuur
noodzakelijk zijn, met als onvermijdelijke evolutie richting slimme technologieën en dat het in deze
context van belang is om op efficiënte wijze de nodige financieringsmiddelen te kunnen aantrekken;
Overwegende dat, door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm (opdrachthoudende vereniging) kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’ en het
bijgevolg mogelijk zal zijn om bijkomend één of meerdere privaatrechtelijke/publiekrechtelijke
maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen;
Overwegende dat aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een voorstel tot fusie
van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer IMEWO;
Overwegende dat voorliggend voorstel de overname omvat van de opdrachthoudende vereniging
IMEWO op 1 januari 2016 door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog
Gaselwest genoemd);
Overwegende dat aan de deelnemers eveneens wordt gevraagd om te beraadslagen over het
voorliggend statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets;
Overwegende dat voormelde fusie-operatie een aantal opschortende voorwaarden omvat, zoals
geformuleerd in artikel 2 van onderhavig besluit;
Overwegende dat het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, van toepassing is; en dat volgens dit decreet de gemeenteraad
zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens
op expliciete wijze aan het voorstel van fusie inclusief het statutenontwerp van de gefuseerde
vereniging;
Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te
stellen;
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BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IMEWO dd. 16 december 2015:
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA,
IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator CVBA (voorheen
Eandis CVBA) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie;
b. kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur
en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en
passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over
te nemen verenigingen IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016;
c. onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging;
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris
van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de
datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling;
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel
dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen;
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
d. goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
IMEWO genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht
door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van
haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van IMEWO van
12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 8.634.573 aandelen A voor de
activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,99116
aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEWO en één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEWO. Deze aandelen zullen worden
verdeeld onder de deelnemers van IMEWO zonder opleg. De huidige winstbewijzen C
worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging
IMEWO gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de
jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, -ook boekhoudkundig en fiscaalvoor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op
last voor deze laatste IMEWO te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar
ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten,
bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld
fusievoorstel;
e. goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’;
f.
verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a.
t.e.m. 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan
te passen;
2. vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van
de machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis
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Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en brutowaarde van de activa en
passiva per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van IMEWO vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van
de fusie door overneming.
3. voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder
door VREG;
4. bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016;
5. uitkering interimdividend 2015 – bekrachtiging;
6. statutaire benoemingen;
7. statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel tot fusie door overneming van de
opdrachthoudende vereniging IMEWO door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
(voorheen Gaselwest genoemd), overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor IMEWO op 1 januari
2016 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en
plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits
toekenning aan de deelnemers van IMEWO van 12.984.899 aandelen A voor de activiteit elektriciteit,
en 8.634.573 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 0,99116 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in IMEWO en één nieuw aandeel A Eandis Assets
voor 1,00862 aandeel A voor de activiteit aardgas in IMEWO, en eveneens zijn goedkeuring te hechten
aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, onder de
opschortende voorwaarden van:
 de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams decreet dd. 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de
distributienetbeheerders in het Vlaams gewest mogelijk te maken;
 de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A
(er wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
 de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van
een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis
Assets’;
 de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest
maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;
 de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;
 de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;
 de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets;
 de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
 de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis CVBA van bepaalde statutenwijzigingen;
 het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder
elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.
Artikel 3
De vertegenwoordigers van de stad die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 16 december 2015, worden
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
Artikel 4
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van
-
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voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging IMEWO op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
9.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IVM – algemene vergadering van
9 december 2015 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Schepen De Waele heeft de zitting opnieuw vervoegd.
Na de inleiding door de heer burgemeester hoort de raad de tussenkomst van raadslid Lampaert en
het antwoord van de burgemeester en de schepenen Dirk Van de Velde en Depuydt. Na de
tussenkomst in de tweede ronde van raadslid Smet en het antwoord van schepen Dirk Van de Velde
neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de agenda voor de algemene vergadering van de IVM van 9 december 2015, vastgesteld
door de raad van bestuur in zijn zitting van 1 september 2015;
Gelet op het aangetekend schrijven van de IVM van 22 oktober 2015 inzake de uitnodiging tot de
algemene vergadering van 9 december 2015 met de agenda en de informatie betreffende de
agendapunten;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30bis;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij de heer Koen Loete en de
heer Freddy Depuydt, respectievelijk als eerste en tweede bestuurder bij de IVM, werden
voorgedragen en de beslissing van de algemene vergadering van de IVM van 27 maart 2013
houdende de benoeming;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 waarbij de heer Christophe De
Waele, mevrouw Lut De Jaeger en de heer Rudi Desmet als vertegenwoordigers en mevrouw Caroline
D’Aubioul, de heer Bob D’Haeseleer en de heer Peter De Graeve als plaatsvervangende
vertegenwoordigers werden aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de
IVM voor de huidige legislatuur;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IVM van 9 december
2015 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2016) - bespreking.
2. Begroting IVM 2016 - goedkeuring.
3. Varia.
Artikel 2
De vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers van de stad te mandateren om op
de algemene vergadering van IVM van 9 december 2015 hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en verder al
het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Artikel 3
In toepassing van artikel 30bis van de statuten van IVM worden de stemmen van de stad (20.274
stemmen) waarover iedere vertegenwoordiger voor dit mandaat beschikt, evenredig verdeeld onder
de verschillende vertegenwoordigers die aan de algemene vergadering van IVM van 9 december 2015
deelnemen.
10.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys - nieuw herwerkte
statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.

Het dossier wordt toegelicht door de burgemeester.
Na de vraag van raadslid Windey en het antwoord van schepen Depuydt neemt de raad de volgende
beslissing:
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De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001 en zijn wijzigingen;
Overwegende dat de stad als vennoot is aangesloten bij de Intercommunale Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW;
Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de stad werd overgemaakt per
aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015;
Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda
hierbij ingesloten, door TMVW aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015;
Gelet de diverse toelichtingen door TMVW m.b.t. deze statutenwijziging;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
1. Akte te nemen van de besluiten van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering
van 29 juni 2015 van TMVW om over te gaan tot de omvorming van TMVW naar een
opdrachthoudende vereniging (decreet van 6 juli 2001), met inbegrip van een doelwijziging, dit
op de bijzondere verslagen van de raad van bestuur in verband met de wijziging van het statutair
doel, van het college van commissarissen in verband met de wijziging van het statutair doel en
van de commissaris-revisor I.B.R., in verband met de wijziging van het statutair doel; en verder,
voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);
2. De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene
vergadering van 29 juni 2015 goed te keuren;
3. De aanneming van nieuwe herwerkte en artikelsgewijze aanpassing/wijziging van de statuten van
TMVW, conform het voorstel tot statutenwijziging aan de vennoten toegezonden op 16 september
2015 als rechtsgevolg van de omvorming van TMVW tot opdrachthoudende vereniging conform
het decreet van 6 juni 2001 goed te keuren;
4. De vaststelling van mandaatbeëindiging van de leden van het college van commissarissen met
uitzondering van het mandaat van de commissaris-revisor goed te keuren;
5. Te beslissen dat de besluiten waarvan akte wordt genomen en de nieuwe besluiten, waarvan
hoger sprake, worden genomen onder de opschortende voorwaarde van het bestaan van de
besluiten tot partiële splitsing van TMVW, de oprichting, als rechtsgevolg daarvan en de
vaststelling van de nieuwe herwerkte statuten van de “Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR), opdrachthoudende vereniging en van de
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS)
inbegrepen;
6. Machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse
regering.
Artikel 2
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd
(effectief vertegenwoordiger: Tineke Verstraete – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Marc
Windey), om de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone algemene vergadering die erover zal
beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en namens de stad Eeklo goed te keuren, de
door de deelnemers gedane (raad van bestuur / adviescomité) voordrachten inbegrepen.
Artikel 3
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan IC TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
11.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys
- IC TMVW – partiële splitsing – rechtsgevolgen
- Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR
- Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR.

De burgemeester leidt het dossier in en draagt namens de meerderheid de kandidatuur van schepen
Christophe De Waele voor als lid in de raad van bestuur en het adviescomité van TMVR.
De raad gaat unaniem akkoord om te stemmen met handopsteking en neemt de volgende beslissing:
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De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli
2001 en zijn wijzigingen;
Overwegende dat de stad als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW;
Gelet het ontwerp herwerkte statuten TMVR en TMVS dat door TM.V.W. aan de stad werd
overgemaakt per aangetekend schrijven en bevestigd per mailbericht van 16 september 2015;
Gelet de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2015, met agenda
hierbij ingesloten, door TMVW aangetekend overgemaakt op 9 oktober 2015;
Gelet de diverse toelichtingen door TMVW m.b.t. deze statutenwijziging;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
1. Akte te nemen van het besluit van 29 juni 2015 van de buitengewone algemene vergadering van
29 juni 2015 van TMVW om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde
verrichting (partiële splitsing) van TMVW, waarbij deze laatste bepaalde activa en passiva (ter zake
haar secundaire diensten) overdraagt aan een nieuw op te richten vereniging (volgens het decreet
van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming “Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Recreatiebeheer” (afgekort TMVR) en andere bepaalde activa en passiva (ter
zake haar wegenisactiviteit en aanvullende diensten) overdraagt aan een andere nieuw op te
richten vereniging (volgens het decreet van 6 juli 2001) met maatschappelijke benaming
“Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort TMVS),
luidens een splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan op 29 april 2015 en op bijzondere
verslagen van het bestuursorgaan van TMVW, van het college van commissarissen van TMVW en
van het controleverslag van de commissaris I.B.R. van TMVW, met dien verstande dat ter
beslissing van de buitengewone algemene vergadering staat, bij wege van deels correctief besluit
dat de “Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Serviceverlening” (afgekort
TMVS) geldt als een dienstverlenende en niet als een opdrachthoudende vereniging (volgens het
decreet van 6 juli 2001); en verder, voor zover als nodig, louter bevestigende besluit(en);
2. De gemotiveerde intrekking van alle overige besluiten van de buitengewone algemene vergadering
van 29 juni 2015 van TMVW goed te keuren;
3. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van TMVW, de oprichting van TMVR en vaststelling van
de nieuw herwerkte statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVR goed te keuren;
4. Als rechtsgevolg van de partiële splitsing van TMVW, de oprichting van TMVS en vaststelling van
de nieuw herwerkte statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS goed te keuren;
5. Goedkeuring te verlenen aan de schrapping van de A-, V- en S- en daarmede samengaande S(k)en F-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing aan de
respectievelijk betrokken vennoten nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven en
toegekend (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen) ;
omzetting in TMVW van de bestaande T-, D-, D(2)-, Z, Z(2)- en daarmede samengaande Faandelen in nieuwe aandelen van dezelfde categorie in TMVW ;
6. Inzake de benoeming door de respectievelijk daartoe bevoegde deelnemers van de TMVR, door
die deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van bestuur en voor het adviescomité:
Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18,.voor te dragen als lid in de
raad van bestuur ISV TMVR en als lid in het adviescomité ISV TMVR;
7. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, waaronder het besluit tot
omvorming van TMVW naar een opdrachthoudende vereniging, met doelwijziging en nieuwe
herwerkte statuten, werd genomen door de buitengewone algemene vergadering voorafgaand aan
deze vergadering;
8. Machtiging te verlenen voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse
regering.
Artikel 2
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd
(effectief vertegenwoordiger: Tineke Verstraete – plaatsvervangend vertegenwoordiger: Marc
Windey), de beslissingen onder artikel 1 op de buitengewone algemene vergadering die erover zal
beslissen, overeenkomstig de stemgerechtigdheden van en namens de stad Eeklo goed te keuren, de
door de deelnemers gedane (raad van bestuur / adviescomité) voordrachten inbegrepen.
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Artikel 3
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
12.

Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – FARYS - goedkeuring van de
toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW en aanstelling van een
vertegenwoordiger voor het directiecomité voor aanvullende diensten.

De burgemeester leidt het dossier in en draagt namens de meerderheid de kandidatuur voor van
schepen D’Haeseleer als vertegenwoodiger voor het directiecomité.
Na de tussenkomst van raadslid Lampaert en het antwoord van de burgemeester neemt de raad de
volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Overwegende dat gemeenten en steden steeds meer geconfronteerd worden met complexere
technisch-administratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van
vakspecifieke kennis;
Overwegende dat ook de regelgeving overheidsopdrachten door de opeenvolgende Europese
richtlijnen steeds ingewikkelder wordt;
Overwegende dat de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten voorziet in aankoop- en opdrachtencentrales die
leveringen of diensten verwerven die bestemd zijn voor aanbestedende overheden,
overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatsen met betrekking tot werken, leveringen of
diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende
entiteiten;
Overwegende dat door beroep te doen op dergelijke aankoop- en opdrachtencentrales de stad
doorgaans zal kunnen genieten van de onmiskenbare schaalvoordelen die aan een gegroepeerde
samenaankoop van werken, leveringen en diensten verbonden zijn;
Overwegende dat de stedelijke diensten ook beroep kunnen doen op de technische en juridische
know-how die sommige centrales aanbieden;
Gelet terzake op het aanbod van de intercommunale TMVW met operator Farys, die met haar in 2012
opgerichte divisie aanvullende diensten en bijhorende servicelijn, één grote aankoopcentrale met
servicecentrum aanbiedt aan haar vennoten onder de merknaam Creat;
Overwegende dat de stad van deze aanvullende diensten gebruik kan maken mits zij intekent op 4
zogenaamde A-aandelen ter waarde van € 1.000 elk en 4 F-aandelen van € 25, waarvan 1/4e dient
volstort te worden;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor voorzien zullen worden op de budgettaire post GFINAN/0030-00/281100/IE-8;
Overwegende dat de stad zelf autonoom beslist van welke diensten en services ze gebruik wenst te
maken;
Overwegende dat ook het OCMW via de stad gebruik kan maken van de aanvullende diensten van
TMVW/Farys waarbij elk bestuur dan een eigen facturatieadres zal krijgen;
Overwegende dat het OCMW in voorkomend geval geen aandelen moet onderschrijven;
Gelet ter zake op het principiële besluit van de raad van het OCMW dd. 10 november 2015, waarbij
beslist wordt om voor sommige te overleggen aankopen en diensten gebruik te maken van het aanbod
van TMVW via het stedelijke medevennootschap in de intercommunale;
Overwegende dat door de toetreding van de stad tot de aanvullende diensten van TMVW/Farys zij
ook één vertegenwoordiger mag aanduiden in het directiecomité van deze aanvullende diensten;
Overwegende dat de raad opteert om hiervoor schepen Bob D’Haeseleer af te vaardigen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De raad keurt de toetreding goed van de stad tot de divisie aanvullende diensten van de
intercommunale TMVW met operator Farys.
Artikel 2
De kapitaalsinbreng van 4 A-aandelen van € 1.000 en 4F-aandelen van € 25 en de volstorting van ¼
van de aandelen, zijnde € 1.025 worden goedgekeurd.
De uitgaven zullen aangerekend worden op de budgettaire post G-FINAN/0030-00/281100/IE-8.
Artikel 3
Het OCMW zal via de stad gebruik maken van de diensten van de A-divisie met een jaarlijkse
afrekening of afrekening per kwartaal.
Artikel 4
De heer Bob D’Haeseleer, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Cocquytstraat 86, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de stad in het directiecomité van de divisie aanvullende diensten van
TMVW/Farys.
13.

Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Gulden
Sporenstraat.

Na de toelichting door schepen D’Haeseleer hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden De
Sutter en Lampaert. Na het antwoord van schepen D’Haeseleer en de tussenkomst van raadslid De
Sutter neemt de raad de volgende beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen;
Gelet op het principieel akkoord van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 04/09/2008
tot ontwikkelen van het woonuitbreidingsgebied Gulden Sporenstraat / Gentsesteenweg;
Overwegende dat de NV Projectontwikkeling, Polken 33 te 9190 Stekene, een verkaveling voor
woningbouw wenst te realiseren op de percelen grond gelegen langsheen de Gulden Sporenstraat,
kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, nrs. 1015N, 1024A, 1025, 1026A, 1026B, 1027, 1028,
1029G2, 1032S, 1061A, 1062A, 1063A, 1064A en 1065;
Gelet op de daartoe ingediende verkavelingsaanvraag V529/1 dd. 01/07/2015;
Gelet op de ingediende plannen opgemaakt door studiebureau Irtas, Gasmeterstraat 81A te 9100 SintNiklaas en bestaande uit plan bestaande toestand, Verkavelingsontwerp, Infrastructuurplan en
Inrichtingsplan d.d. 22-06-2015 en het technisch dossier bestaande uit een bestek, een raming en de
technische plannen met name Bestaande Toestand, Grondplan, Lengteprofielen, Details,
Kunstwerken, Dwarsprofielen en Beplantingsplan dd. 18/06/2015;
Overwegende dat de verkaveling 50 loten voor ééngezinswoningen (gesloten, halfopen en open
bebouwing) en 3 loten voor meergezinswoningen omvat;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag gelegen is op de gronden ten oosten van de bebouwing
langsheen de Gulden Sporenstraat nrs. 69 t.e.m. 87 en ten zuiden van de eerste fase van de wijk
Sogeta die aansluit bij de Zuidmoerstraat en ontsloten via een nieuw aan te leggen weg ten zuiden
van de woningenrij Gulden Sporenstraat 79-87;
Overwegende dat deze aanvraag conform is met het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat’ dat voorlopig aanvaard werd door de
gemeenteraad in zitting van 29/06/2015 en waarvan het openbaar onderzoek afgesloten werd op
02/10/2015;
Overwegende dat voor de realisatie van het nieuwe verkavelingsproject aldus wegen-en
rioleringswerken en aanleg van nutsvoorzieningen moeten uitgevoerd worden, die later, na de
definitieve aanvaarding ervan, overgedragen zullen worden aan de stad en de respectievelijke
nutsmaatschappijen;
Overwegende dat op het voormelde rooilijnplan de zones aangeduid staan die later kosteloos
overgedragen zullen worden naar het openbaar domein van de stad;
Overwegende dat het voorziene wegenisontwerp voldoet aan het typebestek 250;
Overwegende dat de twee voetwegen (typedwarsdoorsnede E-E’) enkel bedoeld zijn als private
ontsluiting van de tuinzones van de loten 9-21 en de loten 24-31; dat er geen noodzaak is om deze
loten op te nemen in het openbaar domein; dat deze twee voetwegen beter via mede-eigendom
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verkocht worden aan de eigenaars van de aanpalende loten;
Overwegende dat van 10/08/2015 tot en met 08/09/2015 de vereiste openbaarheid aan de
stedenbouwkundige aanvraag werd gegeven door aanplakking en aanschrijving van de aanpalende
eigenaars overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de
openbare
onderzoeken
over
aanvragen
tot
stedenbouwkundige
vergunningen
en
verkavelingsaanvragen, en zijn wijzigingen;
Overwegende dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de ingediende adviezen terzake van Telenet dd. 02/09/2015, de Watergroep dd. 27/08/2015
en 25/09/2015 (hydraulisch advies), Watering “De Burggravenstroom” dd. 14/09/2015, de stedelijke
brandweer dd. 29/08/2015, Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen van de Vlaamse Overheid dd.
26/08/2015, de Vlaamse Milieumaatschappij dd. 02/09/2015, Proximus dd. 28/0/2015, Imewo dd.
11/09/2015 en het agentschap voor Natuur en Bos dd. 28/08/2015;
Om wildparkeren in de verkaveling te vermijden moet deze verkeerstechnisch aangeduid worden als
woonerf. De openbare parkeerplaatsen moeten aangeduid worden met een P-tegel en de
verkeersborden F12a en F12b moeten geplaatst worden met een B1 bord;
BESLUIT met 15 ja-stemmen en 11 neen-stemmen:
Artikel 1
Het wegenistracé, zoals voorzien op de ingediende verkavelingsplannen opgemaakt door
studiebureau Irtas, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas en bestaande uit: Plan bestaande
toestand, Verkavelingsontwerp, Infrastructuurplan en Inrichtingsplan d.d. 22-06-2015 en het technisch
dossier bestaande uit een bestek, een raming en de technische plannen met name Bestaande
Toestand, Grondplan, Lengteprofielen, Details, Kunstwerken, Dwarsprofielen en Beplantingsplan d.d.
18-06-2015, teneinde het uitvoeren van de wegenis- en infrastructuurwerken binnen de
verkavelingsaanvraag V529/1 op de percelen kadastraal gekend als sectie D, nrs. 1015N, 1024A,
1025, 1026A, 1026B, 1027, 1028, 1029G2, 1032S, 1061A, 1062A, 1063A, 1064A en 1065 goed te
keuren met uitsluiting van de overdracht van de twee voetwegen (typedwarsdoorsnede E-E’) naar het
openbaar domein.
Artikel 2
Deze goedkeuring wordt aan de volgende voorwaarden onderworpen:
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van de Watering “De
Burggravenstroom” dd. 14/09/2015 – kenmerk adv/vk/15/Projectontwikkeling Gulden
Sporenstraat Eeklo; er dient nog een machtiging bekomen te worden voor de werken aan
waterloop nr. 17.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het brandpreventieadvies terzake van de
preventiezone Meetjesland dd. 29/08/2015 – kenmerk P401-000247-01.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van het Agentschap voor
Natuur en Bos dd. 28/08/2015 – kenmerk AVES/VR/ROC/EEK/15.2648.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van de Vlaamse
Milieumaatschappij dd. 02/09/2015 – kenmerk WT 2015 G 0533.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van Proximus dd.
28/08/2015 – kenmerk JMS/343543.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van de Watergroep met
betrekking tot het aanleggen van een drinkwaterdistributienet dd. 27/08/2015 – kenmerk
20/71/project03_000009884.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het hydraulisch en technisch advies terzake
van de Watergroep met betrekking tot het aanleggen van het rioleringsnet dd. 25/09/2015 –
kenmerk 20/71/AB/B9900/102775/LOC26596.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van Telenet dd. 02/09/2015
– kenmerk 1103266.
● Strikte naleving van de voorwaarden gesteld in het advies terzake van Imewo dd. 11/09/2015
– kenmerk rbu/eekl/guldenspstr verk.
● De voetwegen (typedwarsdoorsnede E-E’) moeten via mede-eigendom verkocht worden aan
de aanpalende private eigenaars van de loten 9-21 en 24-31.
● De verkaveling moet verkeerstechnisch als woonerf gemarkeerd worden. Hiertoe moeten de
openbare parkeerplaatsen (zie aanduiding op Grondplan Wegenis) aangeduid worden met
een P-tegel en de verkeersborden F12a en F12b moeten geplaatst worden met een B1 bord.
Parkeren op de verharding naast lot 16 is omwille van verkeersveiligheid niet toegestaan.
● De verplichting voor de verkavelaar om de kosten te dragen voor alle infrastructuurwerken
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binnen de grenzen van het rooilijnplan, met name bestrating, riolering, boordstenen, opritten,
beplantingen en groenzone, evenals de aanleg van water- en elektriciteitsbedeling, openbare
verlichting, telecommunicatie en telefonie, en de kosten voor gas- en kabeldistributie.
● De verkaveling wordt, voor wat de verkoop of vervreemding van de kavels betreft, slechts
uitvoerbaar nadat door de verkavelaar de bewijzen worden voorgelegd waaruit blijkt dat hij
heeft voldaan aan de nodige financiële verplichtingen inzake de aanpassing/aanleg van
voormelde wegeniswerken en nutsvoorzieningen en betaling van de bosbehoudsbijdrage. Het
college van burgemeester en schepenen zal slechts stedenbouwkundige vergunningen
afleveren voor het bebouwen van de loten, nadat alle wegeniswerken en nutsleidingen werden
uitgevoerd en voorlopig opgeleverd.
● De keuze en de inplanting van de masten en armaturen voor de openbare verlichting moet in
voorafgaand overleg gebeuren met de stedelijke technische dienst. Het definitief voorstel
wordt ondertekend voor akkoord door alle partijen en wordt als bindende bijlage bij het
verkavelingsdossier gevoegd.
● De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de
distributienetbeheerder Imewo voor elektriciteit en aardgas, inzake privé-verkavelingen strikt
na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in de bijlage toegevoegd. Deze teksten zijn
eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder via www.imewo.be.
● Voorafgaand aan de uitvoering van de werken dient de verkavelaar een bankwaarborg te
stellen, die de volledige kostprijs dekt van alle hierboven omschreven werken, vermeerderd
met 20% voor onvoorziene kosten. Die bankwaarborg wordt gesteld bij een door het college
van burgemeester en schepenen erkende financieringsinstelling, die zich hoofdelijk verbindt
voor de uitvoering van de werken; het saldo van de bankwaarborg zal pas teruggestort worden
bij de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de definitieve
oplevering van de werken.
● Bij de voorlopige oplevering dient door de verkavelaar/bouwheer een as-built plan
overgemaakt te worden aan het stadsbestuur volgens de GRB-conforme skeletspecificaties.
Het as-built plan bevat de GRB-basis en detail skeletcomponent alsook de optie water- en
rioolbeheer. Alle info over de opmaak en aanlevering van een as-built plannen vind je terug
op www.agiv.be. Naast een digitale versie dient ook één afgedrukte versie overgemaakt van
de wegenis- riolering- en infrastructuurwerken.
● De kosteloze afstand aan de stad Eeklo van de volledige bedding van de nieuw aan te leggen
wegenis na de definitieve oplevering der werken, met inbegrip van openbare verlichting. De
verkavelaar duidt een notaris aan voor de opmaak van de overdrachtsakte en draagt hiervoor
de kosten.
● De verkavelaar mag de riolering zelf aanleggen, mits toestemming en keuring door de
Watergroep. Tijdens de uitvoeringswerken dient de Watergroep steeds op de hoogte
gehouden te worden, zodat toezicht kan uitgeoefend worden op de aanleg en op de
waterdichtheidsproeven. Deze proeven worden uitgevoerd op het volledige nieuwe
rioolstelsel, op kosten van de verkavelaar. Bij de voorlopige oplevering van de aangelegde
rioleringen dient de verkavelaar de Watergroep de gelegenheid te geven om het net visueel
te inspecteren. Gebreken dienen door de verkavelaar op zijn kosten hersteld te worden. Het
aangelegde rioleringsnet dient minimaal te voldoen aan de Watergroep-bestekken en de
voorschriften bijgevoegd aan het hydraulisch advies voor riolering.
● Na de definitieve oplevering draagt de verkavelaar het nieuw aangelegde rioleringsnet
kosteloos over aan de Watergroep via een notariële akte, volgens het contract ‘Kosteloze
overdracht aan de Watergroep’.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal, samen met het dossier betreffende de verkavelingsaanvraag,
overgemaakt worden aan het departement Ruimte Vlaanderen.
De raadsleden Marc Windey, Luc Vandevelde, Filip Lecompte, Michel De Sutter, Tineke Verstraete,
Rudi Desmet, Paul Verstraete, Rita Gysels, Ann Eggermont, Hilde Lampaert en Peter De Graeve
hebben tegengestemd.
14.

Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning – Wilgenpark.

Na de inleiding door schepen D’Haeseleer hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden Windey
en Luc Vandevelde. Na het antwoord van schepen D’Haeseleer neemt de raad de volgende beslissing:
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De gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen;
Overwegende dat de NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000
Brussel, op datum van 23/06/2015 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend
bij het stadsbestuur van Eeklo voor het gefaseerd uitvoeren van wegenis-, riolerings- en
omgevingswerken op de percelen grond gelegen in de wijk Wilgenpark, kadastraal gekend Eeklo, 1 ste
afdeling, sectie A, nrs. 839G3, 841M, 843E, 846C, 846D, 846E, 862A3, 862X2, 862Y2 en 862Z2;
Gelet op de ingediende plannen opgemaakt door studiebureau BVBA Lobelle, Gistelsteenweg 112,
8490 Jabbeke en bestaande uit plannummer 1 tot en met 4 + een rooilijnplan;
Overwegende dat van 30/07/2015 tot en met 28/08/2015 de vereiste openbaarheid aan deze
stedenbouwkundige aanvraag werd gegeven overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering
van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunningen en verkavelingsaanvragen, en zijn wijzigingen;
Gelet op het proces-verbaal van het openbaar onderzoek dd. 19 oktober 2015 ondertekend door de
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat deze aanvraag voorziet in het gefaseerd heraanleggen van het openbaar en semiopenbaar domein rondom de 2 bestaande woonblokken in het Wilgenpark;
Gelet op het advies terzake van de stedelijke brandweer dd. 07/08/2015 kenmerk P401-000225-01 en
van de stedelijke mobiliteitsambtenaar dd. 18/08/2015;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1
De wijziging van het openbaar wegenistracé en het opnemen van de gronden in het openbaar domein,
zoals voorzien in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de V.M.S.W.,
opgemaakt door het studiebureau BVBA Lobelle, Gistelsteenweg 112, 8490 Jabbeke, goed te keuren.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal, samen met het dossier betreffende de stedenbouwkundige aanvraag,
overgemaakt worden aan het departement Ruimte Vlaanderen.
15.

Wonen en leven – afvalbox voor medisch afval voor de landbouwsector.

Na de inleiding door de heer burgemeester hoort de raad de tussenkomsten van de raadsleden Luc
Vandevelde en De Jaeger. Na het antwoord van de burgemeester neemt de raad de volgende
beslissing:
De gemeenteraad,
Gelet op de vraag van raadslid Luc Vandevelde, besproken in de gemeenteraad van 21 september
2015;
Gelet op de nota van de stedelijke milieuambtenaar dd. 22 oktober 2015, waaruit blijkt dat I.V.M.
akkoord gaat met de uitbreiding van het proefproject dat momenteel reeds loopt in de gemeente
Maldegem;
Gelet op de offerte van de bvba Vanheede Environmental Services dd. 22 oktober 2015;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel, voorgelegd door de milieuambtenaar met
betrekking tot de kosteloze uitbreiding van de dienstverlening door de bvba Vanheede Environmental
Services met betrekking tot de afvalbox voor het verwijderen van het medisch materiaal voor de
landbouwsector:
- Van Heede Environmental Services levert de bestelde afvalcontainers aan stad Eeklo;
- Kostprijs: all-in: ca. 16 euro per afvalcontainer
o
aankoop container
o
ophaling via Chemocar
o
verwerking;
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-

-

De stad Eeklo organiseert een centraal verkooppunt voor de afvalcontainers. Naar analogie van
compostvaten e.d. wordt voorgesteld om dit aan de balie van het Stadskantoor te organiseren;
De stad Eeklo verkoopt de afvalcontainers aan aankoopprijs (aankoop, ophaling en verwerking
inbegrepen);
Transport van deze afvalstoffen verloopt via de Chemocar-inzameling (in samenspraak met I.V.M.):
o
elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur aan het recyclagepark
o
op de volgende woensdagen van 15 tot 17 uur aan de parking aan de sporthal (Burg. Lionel
Pussemierstraat).
De ophaling van de afvalcontainers brengt geen bijkomende kosten voor de stad met zich mee;
Na afgifte van afvalcontainer aan de Chemocar krijgt de landbouwer een betalingsbewijs. Dit reçu
is voor de OVAM voldoende als bewijs van correcte verwerking van het medisch bedrijfsafval.

Hier eindigt de zitting.
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
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