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ZITTING GEMEENTERAAD 

VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 

Gemeentehuis - Raadzaal 

 

De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 oktober 2022 om 19.30uur 

bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, Charlotte 

Vermeulen, Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Jan Oosterlynck, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Walcarius-De Maré, 

Krista Vander Meulen, Martine De Meester, Martine Vanhollebeke, Sofie Pollet, Stijn 

Timmerman, Wino Debruyne, Wouter Vlaemynck, Jochen Bruneel, Paul Crutelle,  

raadsleden 

Bart Vergote, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Katrien Vanrobaeys, Ivan Lahousse, raadsleden 

Voorzitter: Bart Vergote 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - VERWERVING PERCEEL TER HOOGTE VAN SPOORWEG VOOR REALISATIE 

FIETSDOORSTEEK SINT MAARTEN - ONTWERPAKTE - BESLISSING  

 

Beraadslaging 

Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat hij moet vaststellen dat de stukken in het dossier er in weinige mate op 

duiden dat Infrabel zou meegaan in dit project en hij verwijst naar een eerder punt op de gemeenteraad 

betreffende 'sfeerbeelden overwegen', in het bijzonder een mogelijke fietstunnel aan de Kattestraat. Het 

raadslid vraagt  hoe de beloofde fietstunnel gerealiseerd zou worden. Het raadslid voegt toe dat het sluiten 

van de overweg aan die locatie al tientallen jaren aangekondigd is en vraagt of er al overleg geweest is tussen 

college en Infrabel/AWV over de concrete realisatie. Hoe zal die fietstunnel aangelegd worden? Raadslid 

Eddy De Wispelaere stelt dat hij hoegenaamd niet tegen de tunnel gekant is, wel wil hij weten wat de stand 

van zaken is. Komt de fietstunnel er? Waar? Wie bekostigt de tunnel? Het raadslid stelt dat hij documenten 

nodig heeft om aan de bevolking te kunnen uitleggen hoe de fietstunnel aangelegd zal worden en hoe de 

verkeersproblematiek zal opgelost worden. Het raadslid vraagt de bevoegde schepen om een verslag van de 

laatste vergadering met Infrabel. Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat AWV naar aanleiding van het 

streefbeeld voor het sluiten van de overwegen in 2019 naar het college gekomen is en geduid heeft dat alle 

overwegen in Vlaanderen met een verkeersconflictsituatie afgesloten moeten worden. AWV stelt voor 

Zedelgem drie prioriteiten waaronder de overweg aan de Kattestraat. Daarom wordt de nodige grond 

aangekocht en ligt dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. De schepen vervolgt dat de timing 

van realisatie op dit moment niet duidelijk is maar dat de verwerving noodzakelijk is om dit project op 

termijn te kunnen realiseren vanaf het moment dat dit mogelijk is. Raadslid Eddy De Wispelaere stelt de 

vraag hoe de aanleg van de tunnel aan de overkant van de spoorweg eruit zal zien en of er daar ook grond 

moet aangekocht worden. Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat hij de precieze plannen moet nazien, 

in elk geval, vervolgt de schepen, is de voorliggende aankoop noodzakelijk om de toekomstige fietstunnel te 

realiseren. Raadslid Eddy De Wispelaere stelt de vraag: is er geen enkel contact geweest tussen Infrabel en de 

gemeente sedert 2019? Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat de prioriteiten van Infrabel verder 
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gehandhaafd worden maar dat er geen zicht is op de planning van Infrabel. Schepen Arnold Naessens 

antwoordt dat er wel degelijk gesprekken geweest zijn sedert 2019. De schepen verwijst naar een toenmalige 

gebeurtenis in Loppem inzake de plotse mogelijkheid tot aanpakken van een verkeersproblematiek en het 

gegeven van niet over de nodige grond te beschikken zodat het probleem niet kon opgelost worden. De 

schepen vervolgt dat dit een opportuniteit is en dat er geleerd moet worden uit het verleden. Schepen 

Arnold Naessens bevestigt dat de aanleg van de fietstunnel op geen andere locatie kan gebeuren. Raadslid 

Eddy De Wispelaere zegt dat het belangrijk is om de aangelanden in te lichten en op de hoogte te houden. 

Het afsluiten van de Kattestraat zou een immens probleem vormen voor de verkeersproblematiek en het 

raadslid verwijst naar vroegere situaties. Schepen Arnold Naessens zegt dat het vandaag gaat over deze 

opportuniteit tot aankoop en dat andere zaken niet relevant zijn. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar de 

aansluiting van de fietstunnel, op dit moment is dit niet duidelijk en op dit moment dient er over de aankoop 

beslist. Raadslid Sneppe zegt dat ze niet ziet waar de aansluiting van de fietstunnel aan de overkant van de 

overweg kan gebeuren. Schepen Jurgen Dehaemers zegt dat dit nog niet uitgeklaard is en duidt het geheel 

van behandeling van overwegen in Vlaanderen en de prioriteiten die gesteld worden. De schepen voegt toe 

dat het niet de bedoeling is om inwoners bang te maken over zaken die zich mogelijks nooit zullen voordoen 

(onteigeningen bvb.).  Schepen Jurgen Dehaemers zegt dat het steeds zaak is om op opportuniteiten in te 

spelen en de vinger aan de pols te houden. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat zijn fractie zich zal 

onthouden omdat men niet concreet weet hoe de aansluiting zal gebeuren en of het dan wel nodig is om nu 

al grond aan te kopen. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat zij zich hierbij aansluit, er moet op langere termijn 

gedacht worden. Schepen Jurgen Dehaemers zegt dit eigen is aan een streefbeeld, met het streefbeeld is er 

een visie en dankzij deze visie kunnen er beslissingen genomen worden en kan er proactief gehandeld 

worden, de concrete uitwerking gebeurt op een later tijdstip. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Mar 

 De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad  beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur 

- gemeenteraadsbeslissingen d.d.1 juni 2017, 24 mei 2018 en 23 augustus 2018 betreffende het 

masterplan site Sint Maarten 

- toelichting Infrabel d.d. 19 februari 2016 van het 'Streefbeeld overwegen Zedelgem', goedgekeurd in 

zitting van de gemeenteraad van 22 augustus 2019 

Aanleiding 

- project site Sint Maarten - verwerving stuk grond van de school voor de realisatie van het masterplan op 

de site, oa voor verbinding fietstunnel 

Procedure 

- inplanting - masterplan d.d. 5 november 2019 

- schattingsverslag d.d. 17 december 2019 
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- opmaak ontwerpakte – aanstelling dienst vastgoedtransacties 

- opmetingsplan voor verwerving : aanstelling landmeter 

Motivering 

- we verwijzen naar het masterplan en de visie op de toekomstige ontwikkeling van de site Sint-Maarten 

te Loppem 

- op de site  zal ondermeer een doorsteek voor zwakke weggebruikers gerealiseerd worden, dit idee vindt 

zijn oorsprong in andere studies door Infrabel en mobiliteit fietsverbindingen 

- in de studie opgemaakt door Vectris cvba over de overwegen in opdracht van Infrabel en voor de 

realisatie van de fietssnelweg, werd vastgesteld dat de spoorwegovergangen een conflictpunt vormen 

- de spoorwegovergang van de Kattestraat werd opgenomen op de lijst van hoge prioriteit van aanpak 

door Infrabel, ondermeer ook om de verkeersveiligheid te verhogen 

- van daar dat op die grond de mogelijkheid bestaat om een fietstunnel te bouwen 

- hiervoor is nog de verwerving van grond nodig 

- als eerste stap in de eventuele verwervingsprocedure werd een schattingsverslag gevraagd van de 

betreffende grond; kadastraal gekend als 2de afdeling Loppem, sectie B, deel van perceelnummer 15K3 

met een oppervlakte van 20 a 80 ca 

- voor de verwerving  werd een opmetingsplan te worden opgemaakt door de heer Rik Pollet 

- dienst vastgoedtransacties maakte een ontwerpakte op 

Dossierstukken 

- schattingsverslag 

- opmetingsplan 

- ontwerpakte 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de verwerving van de grond conform de schets op het 

masterplan, gelegen als 2de afdeling Loppem, sectie B, deel van perceelnummer 15K3 met een oppervlakte 

van 20 a 80 ca. tegen een bedrag van 121.500 EUR. 

Artikel 2.- De ontwerpakte in bijlage aan het besluit wordt integraal goedgekeurd. 

Artikel 3.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

 

2. SECRETARIAAT - IVBO – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 14 DECEMBER 2022 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER – BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt wat er gebeurt als er een ex aequo is in de stemming (dit wordt nu 

mogelijk aangezien er nu 10 leden zijn in plaats van 9). Schepen Arnold Naessens antwoordt dat er in de raad 

van bestuur in wezen nooit gestemd wordt. Hij zal navragen wat er gebeurt in geval er een ex aequo 

stemming is en het raadslid informeren. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 
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Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 14 september 2022 tot de buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 

14 december 2022 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Stijn Timmerman, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien Vanrobaeys, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale IVBO 

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVBO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 

opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van IVBO d.d. 14 september 2022 + bijhorende documenten 

- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 14 december 

2022 worden goedgekeurd: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. INT/FIN – statutenwijziging – uitbreiding raad van bestuur 

Artikel 2.- De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering van IVBO op woensdag 14 december 2022 of op een latere datum met 

dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien Vanrobaeys, raadslid, is zijn 

plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 4.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 

 

 

3. SECRETARIAAT - TMVS DV – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER DEELNEMERS D.D. 

13 DECEMBER 2022 - AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze vaststelt dat het deelnemersaantal steeds uitbreidt en vraagt of dit tot 

in het oneindige kan gebeuren. Schepen Charlotte Vermeulen antwoordt dat het klopt dat er de laatste jaren 

een grote toename is aan toetredingen van gemeenten en ocmw's. Ze voegt toe dat het een goede zaak is, 

hoe meer deelnemers hoe financieel interessanter (bvb. voor raamcontracten). 
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Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- de gemeente is aangesloten bij TMVS dv 

- statuten TMVS dv 

- bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- oproepingsbrief d.d. 27 september 2022 van CREAT (farys) voor de buitengewone algemene vergadering 

der deelnemers 

Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij mevrouw Sofie Pollet, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger - in de gemeenteraad van 16 december 2021 werd mevrouw Ann Devriendt, schepen, 

aangeduid als haar plaatsvervanger voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024 

Dossierstukken 

- oproepingsbrief CREAT (farys) + bijhorende stukken 

- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 en 16 december 2021 aanstelling vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering der deelnemers van TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij 

horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 
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Artikel 2.- Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 13 december 2022 of op een latere datum met 

dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Ann Devriendt, schepen, als haar 

plaatsvervanger. 

Artikel 3.- De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 

aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv akkoord gaat met de agendapunten zoals vermeld 

in artikel 1 van dit besluit. 

Artikel 4.- Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

-      hetzij per post t.a.v. FARYS TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent 

-      hetzij per elektronische post, 20221213BAVTMVS@farys.be 

 

 

4. SECRETARIAAT – IMEWO BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 22 DECEMBER 2022 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 

- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- de gemeente Zedelgem is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende 

vereniging Imewo 

- de agenda met documentatiestukken werd opgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 9 september 

2022 

- aangetekende uitnodiging van 22 september 2022 tot de buitengewone algemene vergadering op 

donderdag 22 december 2022 in Vinoscoop, Industrieweg 202 te 9000 Gent, dit onder voorbehoud van de 

eventuele verdere ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 en de mogelijke effecten daarvan voor 

deze vergadering. 

- een dossier met documentatiestukken werd per brief van 22 september 2022 aan de gemeente 

Zedelgem overgemaakt 

mailto:20221213BAVTMVS@farys.be
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Procedure 

- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Krista Vander Meulen, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien De Maré, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale Imewo 

- de gemeente Zedelgem neemt voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- 

en OostVlaanderen 

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Imewo wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 

opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

- artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van 

het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering 

- Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in 

Vlaanderen (het dossier Tramontana). 

In het artikel 3.A.2 van de statuten van Imewo wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende 

vereniging bevoegd is voor o.m. “het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van 

elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze 

elektronische-communicatienetwerken”.   

Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Imewo waarin opgenomen 

is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag 

verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met 

naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.   

Imewo doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende 

openbaredienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met 

zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.  

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen 

het datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te 

realiseren. De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen 

die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn. 

Het datanetwerk van de toekomst zal: 

o    open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,  

o    ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,  

o    toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in 

landelijke gebieden, 

o    en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.   

De stad/gemeente is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle 

dataverbindingen van cruciaal belang is.  De stad/gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te 

zetten op het vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk 

een fiber-to-the-home-technologie.  De stad/gemeente staat ten volle achter de ambitie om 

glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is 

– de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien.   

Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers 

en bedrijven van de stad/gemeente aanbelangt.  De beslissing van de stad/gemeente, in uitvoering van 

haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-

communicatienetwerken op haar grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van 

stedelijk/gemeentelijk belang.  De uitrol van het datanetwerk zal maximaal gebeuren in synergie met 

andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing laat het recht van de 

stad/gemeente in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een derde partij 

de nodige domeintoelatingen toe te kennen.  Ook de keuze om vrij een dienstverlener als stad/gemeente 

te kiezen blijft behouden.   

Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar 

te stellen wenst de stad/gemeente een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Imewo, die 

door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo 

en HoldCo mede zal uitbouwen.  In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer 
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specifiek het bestaande HFC-netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht.  Na de 

inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de 

hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst.  De 

oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds 

mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders.   

Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de 

stad/gemeente om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, 

betaalbaar en toegankelijk datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.   

De Raad van Bestuur van Imewo heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 9 september ll. het voorstel tot inbreng van de 

bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en 

goedgekeurd.  In dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die 

gelden als opschortende voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.   

- Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.  

Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, 

overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige 

verantwoording heeft opgemaakt. 

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.   

1. DOSSIER TRAMONTANA           

De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het 

voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.  

Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Imewo besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare 

elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator 

cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal 

instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde 

ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De 

Opdrachthoudende vereniging Imewo ontvangt daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in 

Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Imewo in de exploitatiemaatschappij wordt 

uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. Aangezien er bij 

Imewo nog geen enkele deelnemer aangesloten is voor de activiteit openbare elektronische-

communicatienetwerken zal gevraagd worden om één aandeel Ak te onderschrijven (voor vergoeding 

van de inbreng bedrijfstak ‘algemeen’). 

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder: 

-       de verduidelijking dat het om ‘openbare’ elektronische-communicatienetwerken gaat; 

-       de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo; 

-       de Gouden aandelen worden als definitie geschrapt vermits deze deel uitmaken van de 

inbreng bedrijfstak in Fluvius System Operator cv, maar behouden hun geldende rechten en 

aandelen Ate in hoofde van de steden/gemeenten van Imewo via Fluvius System Operator 

cv; 

-       het schrappen van de Fluvius-NET-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van 

bedrijfstak; 

-       aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de 

activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed 

worden voor de algemene inbreng bedrijfstak; 

-       het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de 

adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-

communicatienetwerken; 

-       een beperking inzake de stemrechten verbonden aan de aandelen Apt en Apg; 

-       de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit 

openbare elektronische-communicatienetwerken; 

-       een actualisering van de bijlagen 1 en 2.  

 2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN 

 De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het voorliggend 

ontwerp van statutenwijzigingen. 
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De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake 

energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied 

van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden 

voor elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te verhogen. 

In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 

mei 2009 (hierna het “Energiedecreet”) werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd 

waarbinnen gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde 

distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met 

minstens 200.000 aangesloten afnemers. 

Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de 

distributienetbeheerders  momenteel tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde 

voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden kunnen worden uitgewisseld.  

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer 

de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn 

aangewezen als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling 

mogelijk is als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen 

en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig 

zijn.  Daarom heeft de Raad van Bestuur van Imewo in zitting van 9 september 2022: 

(i)                   een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten 

elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeenten 

Jabbeke, heden ressorterend onder Fluvius West, overgedragen worden aan de 

Opdrachthoudende vereniging Imewo; 

(ii)                 een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten 

elektriciteit, gas, openbare verlichting, warmte en strategische participaties (Publi-T) van de 

gemeente Zelzate, heden ressorterend onder Fluvius Antwerpen, overgedragen worden aan 

de Opdrachthoudende vereniging Imewo; 

(iii)               een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten 

elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) van 

de gemeente De Haan, heden ressorterend onder Gaselwest, overgedragen worden aan de 

Opdrachthoudende vereniging Imewo. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en 

plichten  omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen 

en Verenigingen overgaan naar de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025.   

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsingen door overneming zijn opgenomen in de 

respectievelijke voorstellen van partiële splitsing.    

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 

2021.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door 

de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de 

goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 

(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste plaats 

toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo 

dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2025, waarop genoemde partiële splitsingen 

binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van 

kracht worden.  

Door deze partiële splitsingen zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het 

artikel 4.1.1 van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de 

steden/gemeenten en de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de 

voorwaarden en ratio legis van het Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de 

mogelijkheid moet geboden worden om voor de concrete uitwerking van de transactie en de 

overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen tot 1 januari 2025, het begin van 

de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.  

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in werking 

op 1 januari 2025 betreffen in het bijzonder: 

-       de naamswijziging van Imewo in Fluvius Imewo. 
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-       het schrappen van de bepalingen met betrekking tot de A’-aandelen en de bijlage 4 vermits 

vanaf 2025 uitsluitend het aandeel van elke gemeente binnen het eigen vermogen als 

verdeelcriterium in de winstverdeling zal gelden voor de activiteiten elektriciteit en gas.   

-       ter vrijwaring van de aan de betrokken gemeenten toekomende vergoeding van de inbreng 

bedrijfstak ‘algemeen’ voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken 

worden de statuten aangepast wat o.m. de aandelen, stemrechten en winstverdeling 

betreft.   

-       het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene 

aantal van 15.  Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat ‘in geval van een 

significante wijziging in het werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval 

de Opdrachthoudende vereniging betrokken is bij een fusie met andere Opdrachthoudende 

of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden vijftien bedraagt’.   

-       de creatie van de aandelen Aek om het recht van de gemeente Jabbeke te garanderen als 

vergoeding voor de inbreng bedrijfstak ‘algemeen’ en de overeenstemmende aanpassing 

aan de stemrechten, de winstverdeling en de beëindigen van de samenwerking. 

-       een actualisering van de bijlagen ingevolge de voorgestelde partiële splitsingen. 

 3. OVERIGE WIJZIGINGEN    

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van 

statutenwijzigingen en zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de 

activiteiten Fluvius GIS en Center, het rechtzetten van materiële vergissingen, enz. 

Het betreft meer bepaald: 

-       een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve 

vennootschap ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de 

toepassing van artikel 397, 2de lid van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal 

Bestuur; 

-       de terminologische verfijning door de introductie van de term ‘distributienetwerken’ bij de 

activiteiten andere dan elektriciteit en gas; 

-       de invoeging en/of actualisering van een aantal definities; 

-       een verfijning in de aanhef van het voorwerp; 

-       de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern 

gevoerde kerntakendebat; 

-       de schrapping van de openbaredienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021; 

-       de precisering dat voor de activiteit warmte de onderschrijving van één aandeel Aw volstaat; 

-       de rechtzetting van de opsomming van de aandelen in artikel 25 en alsook van foutieve 

verwijzingen; 

-       de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft; 

-       de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  

- Het derde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van de 

activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de cv Publi-T van de gemeente 

Jabbeke van Fluvius West naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente Jabbeke een 

keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas.  Daarom stellen de 

raden van bestuur van Fluvius West en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren 

waarbij de gemeente Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de aandelen in de 

cv Publi-T uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West zal treden en haar aansluiting zal uitbreiden 

bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Jabbeke de 

randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor 

onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet 

van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een 

gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen 

daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

- Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle 

activiteiten van de gemeente Zelzate van Fluvius Antwerpen naar Imewo. 
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Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen en meer specifiek, gelet op het feit 

dat eilandvorming naar de toekomst toe niet langer is toegestaan, dient de gemeente Zelzate voor haar 

gehele grondgebied een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als 

gas. Daarom stellen de raden van bestuur van Fluvius Antwerpen en Imewo voor een partiële splitsing 

door overneming te realiseren waarbij de gemeente Zelzate voor alle activiteiten uit de 

Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen zal treden en zal toetreden tot de Opdrachthoudende 

vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Zelzate de randvoorwaarden, zoals 

opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor 

onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet 

van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een 

gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen 

daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan. 

- Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle 

activiteiten van de gemeente De Haan van Gaselwest naar Imewo. 

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente De Haan een 

keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom stellen de 

raden van bestuur van Gaselwest en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren 

waarbij de gemeente De Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische 

participaties (Publi-T en Publigas) uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest zal treden en hiervoor 

zal toetreden bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente 

De Haan de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen 

respecteren. 

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor 

onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet 

van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een 

gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen 

daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.  

- Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009 

- Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

Dossierstukken 

- schrijven van Imewo d.d. 22 september 2022 + bijhorende documenten 

- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Imewo op donderdag 22 

december 2022 worden goedgekeurd:          

1.      Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het 

datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana). 

Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder 

de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i en 2.j ervan.  

2.      Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft: 

a.       Wijziging van het voorwerp; 

b.      Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van 

de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 2 en 3 en toevoeging van een 

artikel 37ter; 

c.      Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsingen door overneming) van de 

bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 8, 11, 12, 25, 26, 30, 35, 37, 37ter en de bijlagen 1 en 2 en 

schrapping van de bestaande bijlage 4; 

d.      Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 

2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 2 en 3; 

e.      Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV); 

f.       Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;  

g.      Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van 

subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven; 
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h.      Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van 

subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren; 

i.        Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen; 

j.        Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan 

niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 

vast te stellen.  

3.      Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en 

volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de 

activiteiten elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-

T van de gemeente Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de 

Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

a.     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling. 

b.     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 

euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische 

Participaties. 

c.      Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Aek binnen de activiteit openbare 

elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel. 

d.     Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad 

van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel 

tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva 

van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 

partiële splitsing per 1 januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis 

nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 

12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

e.     Goedkeuring van: 

                                 i.      De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West 

(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de 

gemeente Jabbeke, alsook haar aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T, dewelke 

zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, en haar aandeel Aek, over te brengen naar de 

Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en 

passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis 

van een balans afgesloten op 31 december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en 

dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 

en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 

                                ii.      De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

                              iii.      De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

f.      Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting voor de activiteiten elektriciteit en openbare 

verlichting van de gemeente Jabbeke vanaf 1 januari 2025. 

g.     Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan 

het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 

mogelijkheid tot subdelegatie om: 

                                 i.      De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 

partiële splitsing zoals vermeld onder punt 3.a vast te stellen; 

                                ii.      De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

                              iii.      Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 

ambtshalve inschrijving;   

                              iv.      De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis 

van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de 

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in 

het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, 

dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 
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                                v.      Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig 

of nuttig kan zijn; 

                              vi.      Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de 

meest brede zin.  

4.      Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en 

volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) 

om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties 

(Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging 

Imewo (overnemende vereniging): 

a.     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling. 

b.     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 

euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische 

Participaties (Publi-T en Publigas). 

c.      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad 

van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel 

tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva 

van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 

partiële splitsing per 1 januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis 

nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 

12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

d.     Goedkeuring van: 

                                   i.          De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius 

Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare 

verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente 

Zelzate, en haar aandeel Ak’, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 

(overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 

niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 

december 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de 

ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve 

ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024. 

                                 ii.          De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

                               iii.          De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

e.     Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, 

warmte en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate vanaf 1 januari 2025. 

f.      Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan 

het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 

mogelijkheid tot subdelegatie om: 

                                   i.          De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen; 

                                 ii.          De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

                               iii.          Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 

ambtshalve inschrijving;   

                                iv.          De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op 

basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de 

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd 

in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële 

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 

                                 v.          Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 

nodig of nuttig kan zijn; 
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                                vi.          Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de 

meest brede zin.  

5.      Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en 

volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de 

activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) 

van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de 

Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging): 

a.     Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling. 

b.     Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 

euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische 

Participaties. 

c.      Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad 

van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel 

tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva 

van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 

partiële splitsing per 1 januari 2025. 

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Imewo kennis 

nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 

12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

d.     Goedkeuring van: 

                                   i.     De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 

(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting 

en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, en haar aandeel 

Ak, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) 

omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 

voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2021, met 

inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de 

balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de 

balans per 31 december 2024. 

                                 ii.     De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 

                               iii.     De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers. 

e.     Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en 

Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025. 

f.      Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan 

het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met 

mogelijkheid tot subdelegatie om: 

                                   i.     De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 

de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 6.a vast te stellen; 

                                 ii.     De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 

                               iii.     Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een 

ambtshalve inschrijving;   

                                iv.     De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis 

van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de 

overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in 

het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, 

dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024; 

                                 v.     Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig 

of nuttig kan zijn; 

                                vi.     Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de 

meest brede zin.  
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6.      Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie 

voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met 

betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen 

genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.  

7.      Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur 

opgestelde begroting 2023.  

8.      Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.   

9.      (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap  

10.    Statutaire benoemingen.  

11.    Statutaire mededelingen.  

Artikel 2.- DOSSIER TRAMONTANA 

- Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo aangaande het dossier 

Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat impliceert dat de 

stad/gemeente geacht wordt aangesloten te zijn bij Imewo voor de activiteit openbare elektronische-

communicatienetwerken.  Door deze goedkeuring verricht de stad/gemeente haar beheersoverdracht met 

betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (het aanleggen, exploiteren en 

het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het 

vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de 

Opdrachthoudende vereniging) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de 

statuten. 

- Deze uitbreiding van de aansluiting van de gemeente/stad tot de activiteit openbare elektronische-

communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende verenging Imewo zal ter aanvaarding worden voorgelegd 

aan de buitengewone algemene vergadering. 

- De gemeente zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd om één 

aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro. 

- Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 

realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag).  

Artikel 3.- DOSSIER TRAMONTANA 

Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de 

statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo die – door middel van haar 

exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar 

dochtervennootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.    

Artikel 4.- STRUCTUURWIJZIGINGEN 

- Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met betrekking tot de 

structuurwijzigingen, met inbegrip van de naamswijziging. 

- Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 

realisatie van alle hiermee verband houdende partiële splitsingen.  

Artikel 5.- OVERIGE WIJZIGINGEN 

- Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met betrekking tot de 

overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.   

- Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.  

Artikel 6.- PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS WEST NAAR IMEWO VOOR DE ACTIVITEITEN 

ELEKTRICITEIT, OPENBARE VERLICHTING EN DE AANDELEN IN DE CV PUBLI-T VAN DE GEMEENTE JABBEKE 

- Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius West / Imewo door overneming 

inzake de overgang van Fluvius West naar Imewo van de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de 

aandelen in de cv Publi-T verbonden aan de gemeente Jabbeke. 

- De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de uitbreiding van de 

aansluiting van de gemeente Jabbeke voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en de strategische 

participaties (Publi-T) van de gemeente Jabbeke te willen aanvaarden.  

Artikel 7.- PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN FLUVIUS ANTWERPEN NAAR IMEWO VOOR ALLE 

ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE ZELZATE 

- Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Fluvius Antwerpen / Imewo door 

overneming inzake de overgang van Fluvius Antwerpen naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan de 

gemeente Zelzate. 
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- De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de toetreding van de gemeente 

Zelzate voor de activiteiten elektriciteit, gas, warmte, openbare verlichting en strategische participaties 

(Publi-T) te willen aanvaarden.  

Artikel 8.- PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN GASELWEST NAAR IMEWO VOOR ALLE ACTIVITEITEN 

VAN DE GEMEENTE DE HAAN 

- Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Gaselwest / Imewo door overneming 

inzake de overgang van Gaselwest naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan de gemeente De Haan. 

- De algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo wordt verzocht de toetreding van de gemeente 

De Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en 

Publigas) te willen aanvaarden.  

Artikel 9.- De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en 

vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande 

beslissingen van deze gemeenteraad. 

Artikel 10.- Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te 

vertegenwoordigen in de (fysieke of digitale) buitengewone algemene vergadering van Imewo op donderdag 

22 december 2022 of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden met dezelfde 

agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is haar plaatsvervanger. 

Artikel 11.- De vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) 

Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 22 december 2022 (of 

iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af 

te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 tot en met 9 

van onderhavige beslissing. 

Artikel 12.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, 

ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e‑mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be.  

  

  

5. FINANCIËN - GOEDKEURING JAARREKENING 2021 DOOR DE GOUVERNEUR - KENNISGEVING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

  

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 

op 21 september 2022 van de jaarrekening over het dienstjaar 2021, vastgesteld in de gemeenteraad van 23 

juni 2022. 

 

6. FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 

DIENSTEN - ENERGETISCHE DAKRENOVATIE SPORTHAL DE BOSSERIJ - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of alle mogelijke subsidiekanalen aangesneden worden. Schepen Arnold 

Naessens antwoordt dat dit gebeurt. Raadslid Ann Pattyn vraagt waar ze de cijfers van de energiebesparende 

maatregelen kan terugvinden in het strategisch meerjarenplan. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat hij 

het overzicht van de investeringen zal bezorgen. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen 

- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 

- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 

en latere wijzigingen 

Aanleiding 

- indienen ontwerpdossier voor de energetische dakrenovatie van sporthal De Bosserij door Plantec 

Architecten bv op 20 september 2022 

Procedure 
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- het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 april 2014 de ontwerpopdracht 

voor de ontwerpopdracht voor de renovatie van diverse daken toe te wijzen aan Plantec Architecten bv, 

Nieuwpoortsesteenweg 399 te 8400 Oostende 

- in het kader van deze opdracht werd op 16 september 2022 een bijzonder bestek Plantec 2552p 

opgesteld 

- de uitgave wordt geraamd op 233.716,88 EUR excl. btw of 282.797,42 EUR incl. 21 % btw 

- de openbare procedure is van toepassing 

Krediet 

Investering – uitgaven 

project subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

IOVERIG 074200/77 2211007 074200 - 282.797,42 EUR 

Dossierstukken 

- dossier Plantec 2552p (raming, bestek en plannen) 

Besluit 

Artikel 1.- Het bijzonder bestek met nr. Plantec 2552p van 16 september 2022 en de raming voor de opdracht 

“Energetische dakrenovatie sporthal De Bosserij” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 

aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 

diensten. De raming bedraagt 233.716,88 EUR excl. btw of 282.797,42 EUR incl. 21 % btw. 

Artikel 2.- Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal 

niveau. 

 

 

7. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - ONZE-LIEVE-VROUW VELDEGEM - BUDGET 2022 - WIJZIGING - 

AKTENAME - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien  

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

  

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 
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- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

meer bepaald de artikels 47, 48 en 50 

- gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2021 betreffende aktename van het budget 2022 van 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Veldegem 

Aanleiding 

- digitaal indienen budgetwijziging Onze-Lieve-Vrouw Veldegem door centraal kerkbestuur 

Procedure 

- de kerkraad keurde op 13 september 2022 de budgetwijziging goed 

- het budget wordt gewijzigd ten gevolge van: 

     -  stijging exploitatieuitgaven: sterke toename energieprijzen 

- het bisdom heeft op 5 oktober 2022 van het centraal kerkbestuur de wijziging ontvangen 

- de bisschop van Brugge verleende op 6 oktober 2022 gunstig advies aan de wijziging 

- het gemeentebestuur heeft van het centraal kerkbestuur de wijziging en het daarbij horende advies 

ontvangen 

- de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan, waardoor aktename 

volstaat 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven (exploitatietoelage) 

alg. rekening beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494006 079006 - - 17.572,53 EUR 

Investering – uitgaven (investeringstoelage) 

inv. env. subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

IOVERIG 079006/1 6640000 079006 - 10.000,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen deze budgetwijziging 

Dossierstukken 

- budgetwijziging 2022 (met advies bisdom) 

Besluit 

Artikel 1.- Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Veldegem.  

Artikel 2.- De gemeentelijke toelage wordt als volgt gewijzigd: 

- exploitatie: 17.572,53 EUR (+ 12.000,00) 

- investeringen: 10.000,00 EUR (ongewijzigd)  

Artikel 3.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het 

erkend representatief orgaan (bisdom).  

 

 

8. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ANDREAS AARTRIJKE - BUDGET 2022 - WIJZIGING NR. 2 - 

AKTENAME - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 
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Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

meer bepaald de artikels 47, 48 en 50 

- gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2021 betreffende aktename van het budget 2022 van 

kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke 

Aanleiding 

- digitaal indienen budgetwijziging Sint-Andreas Aartrijke door centraal kerkbestuur 

Procedure 

- de kerkraad keurde op 20 september 2022 de budgetwijziging goed 

- het budget wordt gewijzigd ten gevolge van: 

          -  stijging exploitatieuitgaven: door stijging energieprijzen 

- het bisdom heeft op 5 oktober 2022 van het centraal kerkbestuur de wijziging ontvangen 

- de bisschop van Brugge verleende op 6 oktober 2022 gunstig advies aan de wijziging 

- het gemeentebestuur heeft van het centraal kerkbestuur de wijziging en het daarbij horende advies 

ontvangen 

- de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan, waardoor aktename 

volstaat 

Krediet 

Exploitatie - uitgaven (exploitatietoelage) 

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494004 079004 - - 28.228,61 EUR 

Investering – uitgaven (investeringstoelage) 

project subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

IOVERIG 079004/1 6640000 079004 - 121.500,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen deze budgetwijziging 

Dossierstukken 

- budgetwijziging 2022 nr. 2 (met advies bisdom) 

Besluit 

Artikel 1.- Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2022 nr. 2 van de kerkfabriek Sint-Andreas 

Aartrijke.  

Artikel 2.- De gemeentelijke toelage bedraagt: 

- exploitatie: 28.228,61 EUR (+ 10.000,00 EUR) 

- investeringen: 121.500,00 EUR (ongewijzigd)  

Artikel 3.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het 

erkend representatief orgaan (bisdom).  

 

 

9. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-MARTINUS LOPPEM - BUDGET 2022 - WIJZIGING - 

AKTENAME - BESLISSING 



 

21 

 

Afwezig voor dit punt: Raadslid Stijn Timmerman verlaat de zitting om reden van persoonlijk belang. 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn stelt de vraag naar de werkwijze inzake investeringen. Schepen Ann Devriendt 

antwoordt dat enveloppes met investeringen kunnen overgedragen worden naar een volgend budgetjaar en 

dat er vervolgens in een volgend jaar meer voorzien wordt. Raadslid Ann Pattyn merkt op dat de bisschop 

zeer snel goedkeuring verleent. Op de vraag van raadslid Ann Pattyn wanneer de andere kerkfabrieken bvb. 

de Sint-Laurentiuskerk aan de beurt komen, antwoordt schepen Ann Devriendt dat dit voor volgend jaar is 

(zij kwamen dit jaar reeds aan bod). 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 

- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

meer bepaald de artikels 47, 48 en 50 

- gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2021 betreffende aktename van het budget 2022 van 

kerkfabriek Sint-Martinus Loppem 

Aanleiding 

- digitaal indienen budgetwijziging Sint-Martinus Loppem door centraal kerkbestuur 

Procedure 

- de kerkraad keurde op 7 september 2022 de budgetwijziging goed 

- het budget wordt gewijzigd ten gevolge van: 

    -  technische redenen: wegwerken investeringsresultaat 2021 

    -  stijging diverse exploitatieuitgaven: door stijging energieprijzen 

- het bisdom heeft op 5 oktober 2022 van het centraal kerkbestuur de wijziging ontvangen 

- de bisschop van Brugge verleende op 6 oktober 2022 gunstig advies aan de wijziging 

- het gemeentebestuur heeft van het centraal kerkbestuur de wijziging en het daarbij horende advies 

ontvangen 

- de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan, waardoor aktename 

volstaat 
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Krediet 

Exploitatie - uitgaven (exploitatietoelage) 

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 

6494002 079002 - - 13.640,33 EUR 

Investering – uitgaven (investeringstoelage) 

project subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 

IOVERIG 079002/1 6640000 079002 - 46.500,00 EUR 

Motivering 

- de procedure werd gevolgd 

- er is geen bezwaar tegen deze budgetwijziging 

Dossierstukken 

- budgetwijziging 2022 (met advies bisdom) 

Besluit 

Artikel 1.- Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Martinus Loppem.  

Artikel 2.- De gemeentelijke toelage bedraagt: 

- exploitatie: 13.640,33 EUR (+ 10.964,70 EUR) 

- investeringen: 46.500,00 EUR (+ 27.900,00 EUR)  

Artikel 3.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het 

erkend representatief orgaan (bisdom).  

 

 

10. PERSONEEL - WIJZIGING PERSONEELSFORMATIE- TOEVOEGING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

EN MEDEWERKER SCHOONMAAK - COÖRDINATIE EN HERVASTSTELLING -BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Raadslid Ann Pattyn stelt de vraag naar de stand van zaken van de selectie van de ambtenaar lokale 

economie. Algemeen directeur Sabine Vermeire antwoordt dat er een gezamenlijke procedure gevoerd 

wordt met de gemeente Jabbeke. Momenteel is de vacature voor een voltijds ambtenaar bij de gemeente 

Jabbeke vacant en zullen de gemeenten deze kracht delen. Het is niet de bedoeling van het bestuur om 

intergemeentelijk beleid lokale economie te voeren dan wel om efficiënt te werken en een personeelslid te 

delen, de ambtenaar zal op de payroll staan van Jabbeke en Zedelgem zal de persoon voor de helft van de 

tijd ontlenen. Schepen Arnold Naessens voegt toe dat een voltijdse vacature deze keer mogelijks meer 

opkomst van kandidaten kan opleveren. Raadslid Ann Pattyn zegt dat er beter een voltijds ambtenaar zou 

aangeworven worden en ze verwijst naar de studie en het advies voor de aanwerving van een voltijds 

ambtenaar. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat hij zag dat er een vacature is voor cultuur, is dit een 

uitbreiding? Schepen Charlotte Vermeulen antwoordt dat dit geen uitbreiding is, de vacature is er naar 

aanleiding van een ontslag, het betreft een vervanging. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 
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Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigen 

- Beslissingen college van burgemeester en schepenen dd 15 maart 2022  houdende laatste wijziging 

personeelsformatie 

Aanleiding 

- noodzaak uitbreiding administratief medewerkers voor de realisatie van het beleid inzake ondersteunen 

gemeenschapsvorming 

Advies 

- Positief advies managementteam dd 8 juli 2022 

- Positief advies HOC dd 27 september 2022 

Motivering 

- na de uitdiensttreding van de administratief assistent  verantwoordelijk voor organisatie van recepties, 

seniorenfeest,… werden haar taken verspreid over een aantal diensten. Deze beslissing was ingegeven 

door efficiëntie enerzijds en door de corona-periode anderzijds tijdens de welke allerhande festiviteiten 

quasi tot nul herleid werden. Na de corona-periode is er de ondervinding dat de da dat de huidige wijze 

van werken waarbij de organisatie van de diverse evenementen door diverse diensten worden 

opgenomen, niet efficiënt is en dat de organisatie van evenementen beter samengebundeld wordt in 

een dienst nl de dienst communicatie die mede instaat voor de behartiging van protocol en externe 

communicatie/vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. De huidige dienst communicatie heeft 

inhoudelijke taken gericht op de realisatie van externe communicatie, participatie en representatie. De 

operationele taken inzake de organisatie van evenementen is geen haalbare kaart voor het huidige team 

communicatie dat uit 1,8 voltijds equivalent medewerkers bestaat. Een versterking met  een halftijdse 

administratief medewerker  voor de organisatie van  diverse evenementen die in eigen beheer 

georganiseerd worden ( bv V-dagen, nieuwjaarfeest bevolking, seniorenfeest, viering jubilarissen, 

vrijwilligersfeest, onthaal nieuwe inwoners …) is dan ook aangewezen. 

- om het diensthoofd burgerzaken te ontlasten van permanentietaken aan onthaal en loket en door 

uitbreiding van het takenpakket van dit diensthoofd door toevoeging van  ‘toerisme’ is een uitbreiding 

van de prestaties van een in dienst zijnde administratief medewerker burgerzaken met 1/5de prestatie 

aangewezen; informatief geven we mee dat het diensthoofd burgerzaken niet alleen de dienst 

burgerzaken en dienst toerisme onder haar vleugels heeft maar evenzeer de dienst onthaal en de 

begraafplaatsploeg 

- de functie van clustercoördinator afdeling omgeving die bij eerdere gemeenteraadsbeslissing dit jaar op 

de formatie voorzien werd, werd na een interne bevorderingsprocedure ingevuld door het diensthoofd 

milieu, deze functiehouder zal de taken van clustercoördinator omgeving (bevorderingsprocedure) 

combineren met de taken van diensthoofd milieu; functie van diensthoofd milieu kan bijgevolg 

geschrapt worden in de personeelsformatie 

- met deze wijziging  wordt ook de personeelsformatie geactualiseerd in het licht van een aantal 

wijzigingen die voorzien waren in het verleden ( bv voorziene bevorderingen en aanwervingen)  

- gezien de samenwerking met Sesam voor schoonmaken in de Groene Meersen niet meer verder gezet 

wordt (zij hebben nl geen vervangers  voor de huidig tewerkgestelde medewerker die aangeworven 

wordt door de gemeente)  dient  voor de goede werking van de dienst een bijkomende medewerker 

schoonmaak op de formatie van het gemeentebestuur te worden voorzien 

- de  bevordering  van de huidig  deskundige openbare werken geeft de gelegenheid om 

deze statutaire functie, contractueel in te vullen.  Dit vanuit de redenering dat de onafhankelijkheid van 

deze functie niet dient gegarandeerd te worden via een aanstelling in vast verband en het de visie is om 
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de statutaire aanstelling te reserveren voor gezagsfuncties zodat het statuut teruggebracht wordt naar 

waar het oorspronkelijk voor bedoeld was en de ongelijkheden zoveel als mogelijk worden weggewerkt. 

- raming meerkost voor 0,7 voltijds equivalent administratief medewerker : 36.000 EUR op jaarbasis 

- raming meerkost voor 1 voltijds equivalent medewerker onderhoud: 43.000 EUR (deze kosten worden 

echter voor een groot deel gecompenseerd door het wegvallen van de  diensten van Sesam) 

Dossierstukken 

- uittreksel verslag managementteam dd 8 juli 2022 

- notulen HOC dd 27 september 2022 

Besluit 

Artikel 1.- In de personeelsformatie van de gemeente Zedelgem wordt 0,7 voltijds equivalent administratief 

medewerker bijkomend voorzien in contractueel verband. 

Artikel 2.- In de personeelsformatie van de gemeente Zedelgem wordt een bijkomend voltijds equivalent 

medewerker schoonmaak voorzien in contractueel verband. 

Artikel 3.- De personeelsformatie werd ook aangepast aan een aantal recente ontwikkelingen:  

- het feit dat een aantal medewerkers die  op een uitdovende functie zaten, intussen uit dienst zijn 

getreden bv de administratief hoofdmedewerker, een statutair administratief assistent, een aantal 

administratief medewerkers,… 

- dat de functie van diensthoofd  technisch uitvoerende diensten niet meer wordt uitgevoerd door het 

diensthoofd milieu; dat door het invullen van de functie van clustercoördinator omgeving de functie van 

diensthoofd milieu dient geschrapt uit de formatie 

- een aantal voorziene bevorderingen werden intussen doorgevoerd bv naar diensthoofd burgerzaken en 

dienstverlening, deskundige vreemdelingen, coördinator evenementen 

- de functie van deskundige openbare werken wordt in contractueel verband  voorzien i.p.v. statutair 

Artikel  2.- De formatie wordt als volgt gecoördineerd en hervastgesteld: 

  

 

 

  

Huidige 

Formatie 

statutair 

Huidige 

Formatie 

contract 

Nieuwe 

formatie 

Statutair 

waar 

gewijzigd 

Nieuwe 

Formatie 

Contractueel 

waar gewijzigd 

bezetting 

Algemeen directeur 1       1 

Financieel directeur 1       1 

Niveau A- (A5a-A5b)           

Clusterverantwoordelijke omgeving 1       1 

Niveau A –basisgraad (A1a-A3a)           

Diensthoofd secretariaat 1       1 

Diensthoofd personeel 1       1 

Diensthoofd sport, jeugd, evenementen 1       1 

Diensthoofd openbare werken 1       1 

Diensthoofd technisch uitvoerende 

diensten 

0,5     0 0 

Diensthoofd ruimte 1       1 

Diensthoofd milieu 05     0   0 

Diensthoofd  burgerzaken/dienstverlening 1       1 

projectcoördinator Vloethemveld   1     1 

Stafmedewerker  administratie 1       1 

Diensthoofd wonen   1     1 

Beleidscoördinator  bibliotheek, cultuur, 

erfgoed en archief 

  1     1 

Projectcoördinator erfgoed en archief   1     1 

Diensthoofd ICT   1     1 

Diensthoofd technische dienst   1     1 

Niveau B- basisgraad (B1-B3)           
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Technisch deskundige openbare werken 1*    0 1 1 

Deskundige aankopen 1**       0 

Deskundige financiën 1       1 

Deskundige personeel 1       1 

Deskundige jeugd 1       1 

Diensthoofd burgerzaken en 

dienstverlening 

0       0 

Deskundige vreemdelingen 1       1 

Deskundige GIS 1       1 

Coördinator bibliotheek 1       1 

Deskundige culturele publiekswerking   1     1 

Technisch adviseur   1     1 

Sociaal adviseur   2     2 

Deskundige HR   0,5     0,5 

Deskundige financiën   1     1 

Coördinator Ginter   0,5     0,5 

Deskundige cultuur/toerisme   1     1 

Deskundige sport   0,8     0,8 

Deskundige ruimte   1     1 

Deskundige omgeving   1     1 

Deskundige lokale economie   0,5     0 

Deskundige gebouwen   2     2 

Coördinator projecten en mobiliteit   1     1 

Diensthoofd communicatie   1     1 

Deskundige welzijn op het werk   1     1 

Deskundige milieu en natuur   1     1 

Centrumleider   1     1 

coördinator evenementen   1     1 

Niveau C- bevorderingsgraad (C4-C5)           

 Niveau C- basisgraad (C1-C3)           

Bibliotheekmedewerker 1,6 3,39 

1,1** 

0,5** 

    1,6 +3,39 

Adm. medewerker 2* 13,35 

2* 

3** 

  13 ,35 + 3**+ 

1* + 0,7 

14,15 

Adm medewerker IGS wonen   1       

Technisch adm medewerker   1     1 

helpdeskmedewerker   2     2 

Werkleider 1       1 

Hoofdparkwachter   1     1 

Sportanimator/adm medewerker   1,5     1,5 

Technisch onderzoeker   1     1 

Niveau D- bevorderingsgraad (D4-D5)           

Meewerkend ploegbaas 3 2     3 +2 

Meewerkend verantwoordelijke 

poetsdienst 

  1     1 

Niveau D- bevorderingsgraad D4)           

chauffeur   1     1 

Vakman-specialist elektriciteit 1 1     0 

Niveau D – basisgraad (D1-D3)           

Bibliotheekbediende 1,1* 0,5*     1,1 + 0,5* 
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Adm. assistent   1*     1 

verantwoordelijke begraafplaatsen 1       1 

Arbeider 3 +1* 16     5+ 14 

Magazijnier 2       2 

redder   2     2 

parkwachter   2     2-+ 

ratenvanger   1     1 

Arbeider logistiek   1     1 

Klusjesman sportcentra   1     1 

Logistiek medewerker   1,9     1,9 

            

Niveau E- basisgraad (E1-E3)           

schoonmaaksters   6,31   6,31 + 1 6,31 

hulparbeiders   15,9 

2* 

    17 

   *Uitdovende functies 

** geblokkeerde functies (worden pas ingevuld indien een andere functie kan uitdoven) 

 

 

11. PERSONEEL - WIJZIGING RPR - OVERSTAP NAAR VAKANTIEREGELING PUBLIEKE SECTOR - 

BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

  

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen 

- besluit van de Vlaamse  regering dd 7 december 2007 betreffende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel  van het gemeentepersoneel en het 
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provinciepersoneel en over enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- de rechtspositieregeling zoals gewijzigd tot op 5 juli 2022 

Aanleiding 

- vaststelling dat bij nieuwe indiensttredingen medewerkers soms geen recht hebben op een volledig 

vakantieverlof 

Adviezen 

EXTERN 

- BOC dd 27 september 2022 met positief advies 

INTERN 

- MAT dd 2 september  2022 met positief advies 

 Motivering 

- de vakantieregeling van de private sector is momenteel van toepassing op het contractueel personeel 

dwz dat de vakantiedagen berekend worden op de prestaties in het vakantiedienstjaar (= het 

voorgaande jaar) 

- in de vakantieregeling publieke sector worden de vakantiedagen opgebouwd op basis van de prestaties 

in het lopende jaar (zoals voor het statutair personeel) 

- voordelen aan het  omschakelen naar de vakantieregeling publieke sector 

• is duidelijker en billijker  voor de medewerkers (bv bij wijziging  prestatiebreuk  onmiddellijk een 

aanpassing van het aantal vakantiedagen  medewerkers 

• medewerkers die in dienst treden hebben onmiddellijk een recht op vakantieverlof (belangrijk voor 

schoolverlaters of medewerkers van sommige andere overheidsdiensten) en moeten geen 

onbetaald verlof nemen of er moet geen verrekening vertrekvakantiegeld gebeuren 

• het betekent ook een administratieve vereenvoudiging 

• er is een lagere werkgeversbijdragen  nl  2,09% op de lonen indien  de vakantieregeling publieke 

sector wordt toegepast  ( in plaats van 30,95% is er maar een patronale bijdrage van 28,86%  bij 

toepassing van de vakantieregeling publiek sector) 

• de vakantieregeling publieke sector sluit meer aan bij de Europese wetgeving 

• in Vlaanderen is er een tendens dat meer en meer lokale besturen overstappen naar de 

vakantieregeling publieke sector 

- Bij de omschakeling van vakantieregeling private sector naar publieke sector zal er  een 

vertrekvakantiegeld moeten uitbetaald worden aan alle contractuele medewerkers nl het loon voor die 

dagen vakantie die ze  niet zullen opnemen . Dit is eigenlijk geen meerkost gezien  anders het 

vertrekvakantiegeld wordt uitbetaald  bij iedere pensionering/uit diensttreding. In plaats van gespreid 

zou dit dan bij een omschakeling in een keer gebeuren wat een geschatte uitgave betekent van 450.000 

EUR. De terugverdientijd door lagere RSZ bijdrage op de wedde is een 5 à 6 jaar. 

- de basis voor berekening van het dubbel vakantiegeld verschilt echter  tussen de vakantieregeling 

publieke en private sector- dit is vooral van belang bij variabele lonen nl voor die medewerkers die een 

permanentietoelage ontvangen 

- in vakantieregeling private sector is de basis voor berekening vakantiegeld  het aan de RSZ onderworpen 

loon van de maand maart  voor de vakantieregeling publieke sector is dit het  salaris van de maand 

maart. 

Het aan de  RSZ onderworpen loon van maart is een ruimer loonbegrip nl inclusief de vergoedingen (bij 

ons gaat dit vooral over de permanentievergoeding). 

Bijgevolg  als  we omschakelen naar de vakantieregeling publieke sector dan doen contractuelen met 

een extra vergoeding een ‘nadeel’- hiervoor kan een vergoeding ter compensatie worden voorzien. 

- met de omschakeling naar de vakantieregeling publiek sector wordt ook vastgelegd welke afwezigheden 

gelijkgesteld worden  voor opbouw vakantiedagen,  tevens worden de  modaliteiten opname 

vakantiedagen, en samenloop vakantie en ziekte verduidelijkt in de rechtspositieregeling 

Dossierstukken 

- Uittreksel verlag MAT dd 2 september 2022 

- verslag BOC dd 27 september 2022 

Besluit 

Artikel 1.-  De gemeenteraad  beslist om vanaf 1 januari 2023 over te stappen naar de vakantieregeling 

publieke sector voor het contractueel personeel. 
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Artikel 2.- Aan de contractuele personeelsleden zal een vertrekvakantiegeld worden uitbetaald voor de 

opgebouwde dagen vakantie op basis van het vakantiedienstjaar 2022 die in 2023 niet kunnen opgenomen 

worden. 

Artikel 3.- De rechtspositieregeling  van de gemeente Zedelgem wordt als volgt gewijzigd: 

1.1.1 AFDELING II. HET VAKANTIEGELD 

Artikel 192 

§1 Het statutaire en op proef benoemde en het contractuele personeelslid ontvangt jaarlijks een 

vakantiegeld conform het  besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de 

toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. 

§2 In afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002, wordt  In deze afdeling 

wordt verstaan onder. 

1° referentiejaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin vakantie wordt toegekend. 

2° jaarsalaris: het salaris op jaarbasis of in voorkomend geval het wachtgeld of de uitkering uitbetaald in de 

plaats van een salaris, aangevuld met de eventuele haardtoelage of standplaatstoelage . 

3° variabel salaris: de toelagen, toegekend op grond van deze rechtspositieregeling, met uitzondering van de 

haardtoelage, standplaatstoelage. 

Artikel 193 

§1 Het vakantiegeld bedraagt voor volledige prestaties die gedurende het hele referentiejaar werden 

verricht, 92 % van een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van 

toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar.  

Als het personeelslid in de maand maart van het vakantiejaar geen of slechts een gedeeltelijk salaris 

ontvangen heeft, dan wordt het percentage vermeld in het eerste lid, berekend op basis van het salaris dat 

voor diezelfde maand betaald zou zijn geweest als het personeelslid zijn ambt wel volledig had uitgeoefend.  

§2 Aan het contractueel personeelslid wordt in geval van een variabel salaris in het referentiejaar een 

bijkomende vergoeding als aanvullend vakantiegeld toegekend. Deze bijkomende vergoeding wordt als 

volgt vastgesteld: 15,67% van het totaal bedrag aan bruto variabel salaris in de referentieperiode. 

Artikel 194 

§1 Het vakantiegeld wordt uitbetaald tijdens de maand mei van het vakantiejaar. 

§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1, wordt het vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand die volgt op 

de datum van de pensionering van het personeelslid of op de datum van overlijden, het ontslag, de 

afdanking of de afzetting van de rechthebbende.  

Artikel 195 tot en met  201 worden geschrapt 

  

VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN 

HOOFDSTUK II. DE JAARLIJKSE VAKANTIEDAGEN 

Opbouw recht op vakantie ( met ingang van 1 januari 2023) 

Artikel 238 

§1. Algemeen 

Een voltijds personeelslid heeft recht op 20 dagen ‘wettelijk verlof’ en 11 bijkomende  betaalde 

vakantiedagen voor een volledig dienstjaar. Voor een deeltijds tewerkgesteld personeelslid worden de 

vakantiedagen pro-rata vastgesteld. 

Als een personeelslid in de loop van het jaar in- of uit dienst treedt, worden zijn vakantiedagen in evenredige 

mate verminderd. 

Vanaf het jaar dat het personeelslid 15 jaar dienst heeft bij het  lokaal bestuur krijgt hij nog een bijkomende 

vakantiedag. 

Het personeelslid krijg nog volgende bijkomende vakantiedagen waarvan de duur volgens de leeftijd als 

volgt is bepaald: 

Op 45 jaar: een werkdag 

Op 50 jaar: een werkdag 

Op 55 jaar: een werkdag 

De in aanmerking te nemen leeftijd is deze die het personeelslid bereikt in de loop van het kalenderjaar 

gedurende hetwelke de bijkomende vakantiedagen worden  toegestaan. 

§2 In afwijking op §1 hebben de personeelsleden  van categorie 3 die in dienst kwamen na 1 januari 2011 

recht op 20 dagen ‘wettelijk verlof’ en 6 dagen bijkomende betaalde vakantiedagen voor een volledig 

dienstaar. Voor een deeltijds tewerkgesteld personeelslid worden de vakantiedagen pro-rata vastgesteld. 
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Als een personeelslid in de loop van het jaar in- of uit dienst treedt, worden zijn vakantiedagen in evenredige 

mate verminderd.  

§3 In afwijking op §1 hebben personeelsleden in dienst bij het woonzorgcentrum die in dienst kwamen na 1 

januari 2011 recht op 20 dagen ‘wettelijk verlof’ en 10 bijkomende betaalde vakantiedagen voor een volledig 

dienstjaar. Voor een deeltijds tewerkgesteld personeelslid worden de vakantiedagen pro-rata vastgesteld. 

Als een personeelslid in de loop van het jaar in- of uit dienst treedt, worden zijn vakantiedagen in evenredige 

mate verminderd.  

§4 Voor  alle  personeelsleden  worden de vakantiedagen berekend op basis van de prestaties in het 

vakantiejaar (d.i. het lopende jaar). 

§5 Gelijkgestelde periodes: 

- Elke periode met recht op salaris geeft verhoudingsgewijze recht op jaarlijkse vakantiedagen. 

- volgende periodes zonder recht op salaris, worden gelijkgesteld en geven verhoudingsgewijs recht op 

jaarlijkse vakantie 

o   adoptieverlof voor contractuelen 

o   pleegzorgverlof voor contractuelen  

o   pleegouderverlof voor contractuelen 

o   geboorteverlof voor contractuelen  

o   moederschapsrust voor contractuelen 

o   afwezigheid wegens militaire dienst van minder dan een volledige kalendermaand 

o   tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer en covid-19 voor contractuelen 

o   de eerste 12 maanden van afwezigheid wegens ziekte voor contractuelen 

- volgende periodes zonder recht op salaris,  geven geen recht op jaarlijkse vakantie 

o   overmacht voor statutairen 

o   thematische verloven 

o   zorgkrediet 

o   disponibiliteit 

o   onbetaald verlof 

o   verlof voor opdracht 

o   andere onbezoldigde periodes die niet vermeld werden in het vorige punt. 

Het aantal vakantiedagen wordt in die gevallen proportioneel verminderd volgens de formule: 31-(31 x 

Y)/260, waarbij 31 het maximaal aantal op te bouwen vakantiedagen is en Y respectievelijk het totaal aantal 

afwezigheiddagen is dat het personeelslid gedurende de beschouwde twaalf maanden. 

Het aantal aldus berekende vakantiedagen bedraagt steeds een halve of een volledige dag. De afronding 

gebeurt naar de hogere halve dag. 

Als een personeelslid in de loop van eenzelfde jaar meerdere periodes van niet-gelijkgestelde afwezigheden 

zonder recht op salaris bekomt of één of meerdere wijzigingen van het aantal uren wekelijkse prestaties, dan 

wordt bij de berekening van het aantal vakantiedagen telkens rekening gehouden met de bedoelde 

afwezigheden of de deeltijdse prestaties alsof ze één geheel vormden. 

Opname verlof 

Artikel 239 

§1 De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid, maar in overleg 

met zijn leidinggevende rekening houdend met het belang van de dienst. 

De vakantiedagen moeten vooraf worden aangevraagd. Als de aangevraagde dagen of periodes niet 

verzoenbaar zijn met de behoeften van de dienst, dan wordt dit zo vlug mogelijk meegedeeld aan het 

personeelslid. 

In afwijking  hiervan  kan het personeelslid elk jaar maximum vier vakantiedagen opnemen zonder dat het 

dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. 

Bij opname van het vakantieverlof worden eerst de wettelijke vakantiedagen afgetrokken van het 

vakantiesaldo en dan de bijkomende vakantiedagen. 

§2 Het vakantieverlof dient minimum een volledige week in het jaar  te omvatten. 

§3 Maximum 5 van de bijkomende  vakantiedagen mogen overgedragen worden naar het volgende 

kalenderjaar. Voor deeltijds tewerkgestelde personeelsleden wordt dit pro-rata de prestatiebreuk  op 1 

januari van het vakantiejaar vastgesteld. De overgedragen vakantiedagen worden in elk geval opgenomen 

tijdens het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar. 
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§4 De niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen worden niet vervangen door een financiële vergoeding, 

zelfs niet in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, behalve in geval van einde van de arbeidsrelatie. 

Bij uitdiensttreding 

Artikel 240 

Indien een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt wordt zijn 

vakantieverlof in evenredige mate verminderd. 

Als deze berekening leidt tot een niet geheel getal wordt het aantal vakantiedagen, waarop het personeelslid 

recht heeft, afgerond naar boven, tot het eerstvolgende halve getal. 

Enkel bij uitdiensttreding worden  de niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald volgens de formule: 

geïndexeerde basisjaarwedde  vermeerderd met de haard– of standplaatsvergoeding/260 x niet-opgenomen 

vakantiedagen. 

Indien het personeelslid dat uit dienst treedt meer vakantiedagen heeft opgenomen dan  er recht op is, dan 

worden deze omgezet naar onbetaald verlof.  

Vakantie en ziekte 

Artikel 240bis 

§1 Als een personeelslid ziek wordt voor de aanvang van een vakantiedag of een periode van vakantiedagen, 

dan wordt de vakantie opgeschort . 

Als een personeelslid ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan wordt de vakantie opgeschort op voorwaarde 

dat  de regels van toepassing bij ziekteverlof nageleefd worden. 

Als een personeelslid tijdens zijn vakantie  in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wordt de vakantie 

opgeschort vanaf de eerste dag van opname in het ziekenhuis. 

§2 Bij langdurige ziekte worden de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen overgedragen naar het 

volgende jaar. Deze overgedragen vakantiedagen dienen opgenomen te worden voor  31 december van het 

jaar. 

Met langdurige afwezigheid  wordt bedoeld  een  afwezigheid wegens ziekte gedurende meer dan 4 weken 

aansluitend en dit op het eind van het jaar (in december). 

§3  In geval van een progressieve werkhervatting wordt voor een statutair personeelslid per opgenomen 

vakantiedag een volledige dag vakantie van het vakantiesaldo in mindering gebracht, ongeacht de 

prestatiebreuk tijdens de progressieve tewerkstelling. 

Voor statutair personeel gebeurt er voor die dag dan geen aanrekening op het ziektekrediet. 

In geval van progressieve werkhervatting door een contractueel personeelslid wordt de op te nemen 

vakantie beperkt in functie van de aangepaste prestatiebreuk. Het vakantiesaldo wordt vervolgens 

verminderd met het effectieve aantal opgenomen uren vakantie, in functie van het geplande uurrooster. 

Het contractuele personeelslid ontvangt voor de ziekte-uren van het ziekenfonds evenwel nog een 

aanvullende ziekte-uitkering. 

 

 

12. OPENBARE WERKEN – VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN HET WEGENTRACÉ DAT WORDT 

VOORGESTELD IN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG OP NAAM VAN VIVENDO CVBA VOOR HET 

BOUWEN VAN 4 MEERGEZINSWONINGEN EN 15 GRONDGEBONDEN WONINGEN MET MEDEGAANDE 

WEGENIS/INFRASTRUCTUREN EN GROENVOORZIENINGEN IN WIJK DE LINDE –OMV_2022068229 - 

BESLISSING 

 

Beraadslaging 

Op de vraag van raadslid Ann Pattyn of er niets zal wijzigen aan de Schattingbeekstraat antwoordt schepen 

Peter Haesaert dat dit inderdaad zo is, daar wijzigt er niets. Schepen Peter Haesaert licht het tracé visueel 

toe en geeft de nodige praktische verduidelijkingen bij de vragen van raadslid Ann Pattyn. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 
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Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 

Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 

- omgevingsdecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31 

- besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning inzonderheid artikel 47 

- de samenwerkingsovereenkomst met Vivendo en VMSW voor de uitvoering van een verkaveling van een 

sociale woonwijk in De Linde in zitting van de gemeenteraad van 28 april 2022 

Aanleiding 

- Aanvraag omgevingsvergunningsaanvraag op naam van Vivendo CVBA voor het bouwen van 4 

meergezinswoningen en 15 grondgebonden woningen met medegaande wegenis/infrastructuren en 

groenvoorzieningen in wijk De Linde – OMV_2022068229 

- de gemeenteraad dient te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een 

gemeenteweg 

Motivering 

- Het project behelst het uitvoeren van een  aanpassing van de wegenis binnen de 

omgevingsvergunningsaanvraag. OMV_2022068229 

- De bestaande wegenis wordt opgebroken 

- Een volledig nieuwe wegenis wordt aangelegd in het projectgebied. 

- De nieuwe rijwegen worden aangelegd in de typologie van een woonerf. Dit drempelloos in kleinschalige 

materialen met aangeduide parkeerplaatsen in betongrastegels 

- Er worden trage verbindingen aangelegd in een monoliete verharding van uitgewassen beton. 

   * Aan de achterzijden van de grondgebonden eengezinswoningen om toegang te krijgen naar de 

achterzijde van de woningen 

   * Tussen de toegang van de wijk tot de aansluiting op de bestaande wandelpaden van de bestaande 

wijk en rond de verkaveling langs de open te leggen waterloop van de schatting beek. 

- Er werd 1 bezwaarschrift ingediend bij het openbaar onderzoek 

Dossierstukken 

- wegenisdossier aanvraag omgevingsvergunning 

- bezwaren 

Besluit 

Artikel 1.- De gemeenteraad neemt kennis van de  bezwaren op de aanvraag tot omgevingsvergunning met 

kenmerk omv_2022068229. 

Artikel 2. – De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de aanvraag 

tot omgevingsvergunning op naam van Vivendo CVBA voor het bouwen van 4 meergezinswoningen en 15 
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grondgebonden woningen met medegaande wegenis/infrastructuren en groenvoorzieningen in wijk De 

Linde. 

 

 

13. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

13.1. Vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met vandalisme op begraafplaatsen 

 

Grafschennis en vernielen van grafzerken, diefstal van allerlei ornamenten en bloemen op de 

begraafplaatsen, het is een soort van vandalisme die veelal voorkomt maar waar men niet zoveel over hoort, 

ook Groot Zedelgem blijft niet gespaard. 

  

Het emotionele leed dat deze vorm van vandalisme met zich meebrengt is voor de nabestaanden zwaar om 

dragen. Onze overledenen verdienen rust en vooral respect en dat moeten we zo goed als mogelijk 

waarborgen. 

- Welke stappen heeft of zal het bestuur nemen in de strijd tegen deze vorm van vandalisme? 

- Hoeveel dergelijke gevallen zijn aangegeven bij de politie en heeft het bestuur weet van enige 

onderzoeksresultaten waarbij daders gevat zijn? 

 

Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat er zich op iedere begraafplaats wel eens vandalisme 

voordoet. Vele inwoners bellen de gemeente of soms haarzelf persoonlijk op. De burgemeester verduidelijkt 

dat ze de mensen steeds vraagt om melding bij de politie te doen. Burgemeester Annick Vermeulen zegt dat 

ze cijfers bij de politie opvroeg en moest vaststellen dat er het voorbije jaar geen enkele melding van diefstal 

was, wel was er een melding van een ernstige beschadiging van een grafsteen. De burgemeester zegt dat 

gemelde feiten bij de gemeente steeds aan de politie doorgegeven worden alsook worden ze doorgegeven 

aan medewerkers die op de begraafplaatsen werken zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. 

Burgemeester Annick Vermeulen vervolgt dat de toegangspoorten 's avonds steeds dichtgetrokken worden 

om vandalisme te voorkomen. De poorten zijn weliswaar niet gesloten en het kan wel eens gebeuren dat een 

late bezoeker de poort niet volledig achter zich toetrekt. Daarnaast was er dit jaar in mei in Zedelgem 

magazine een oproep aan inwoners om vandalisme te melden en was er ook informatie over wat er gebeurt 

als er vaststellingen van diefstal of vandalisme zijn (boetes). De burgemeester zegt dat de dader van de 

grafschennis nog niet opgespoord kon worden. Raadslid Günther Descheemaecker stelt dat er gemeenten 

met camera's werken. Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat dit een zeer hoge kostprijs heeft, 

voorlopig wordt deze piste niet verder bewandeld. De burgemeester zegt dat alle gemeenten met deze 

problemen kampen. Op voorstel van raadslid Descheemaecker zegt de burgemeester dat ze de 

communicatiedienst zal vragen om inwoners te sensibiliseren en hen op te roepen tot sociale controle via 

een bericht op een van de gemeentelijke communicatiekanalen bvb. facebook of de website. 

  

 

14. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Bruneel, Jochen 

Crutelle, Paul 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanhollebeke, Martine 
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Vergote, Bart 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Oosterlynck, Jan 

Sneppe, Dominiek 

Descheemaecker, Günther 

 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht 

tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als 

die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als 

er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 

goedgekeurd beschouwd.  

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Bart Vergote 

Voorzitter 

 


